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22.8,2021

věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacíni

Vážená paní starostko,

za poslední rok Vám spolek ,,Za přírodní park na Špici" zaslal řadu podnětů a stížnosti,
vztahujících se k Parku Na Špici. Výsledkem je, že jsme neobdrželi odpověď' na jediný podnět ani
stížnost a to za celý uplynulý rok. V žádné věci, ke které jsme podnět zaslali, nedošlo k nápravě, by
ani k sebemenšímu zlepšení.

Současný stav je nadále neudržitelný.

Žádáme Vás, abVste nám ve lhůtě 7-mi dnů zaslala odpovědi na všechny naše podněty a stížnosti.

Dále Vás Žádáme o kopie korespondence se všemi dotčenými orgány a Magistrátem města Pardubic
vc včel našich pod nčtů a stíŽností jednotlivě za celý uplynulý rok..

Zejména Vás žádáme o podrobné informace, jakým způsobeni byly předávány naše podněty a
stížnosti Magistrátu města Pardubic a jakým způsobem Magistrát města Pardubic podněty..a stížnosti
vc vztahu k Městskému obvodu Pardubice I. vyřizoval a odpovídal.

Žádáme o podrobné informace ke každému podnětu a stížnosti zvlášť.

S pozdravem,
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Pardubice I. střed - úřad
U Divadla 828
530 02
Vážená paní
Bc.Alena Stehnová
starostka

městského obvodu ::Z!:
Počet příloh: ............,.......,,,,.,g,,,,,,.
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9.7.2020

věc: Žádost o zařazení spolku ,,Za přírodní park na Špici", IČ:: 092 99 963 jako
účastníka řízení workoutové hřiště v parku Na Špici.

Tímto spolek ,,Za přírodní park na Špici", lČ: 092 99 963, adresa: Na Ležánkách 1922,
Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice žádá o statut účastníka řízení v řízení k workoutovérnu
hřišti v parku Na Špici.

Současně spolek tímto žádá o nahlédnuti do spisu výše uvedeného řízení v co
nejbližším terrninu.

Příloha:
Článek ,,Nové workoutové hřiště vyroste v parku Na Špici"

S pozdravem,
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Jřad městského obvociu Paŕdubice l.,

Počet listů: ...,.,,,., ,' "°T"'
0počet PMoh: .,...,..,,.,,,..,,, .. ..,, ,,: -..,,,

Městský obvod Pardubice l.
Vážená paní
Be. Alena Stehnová, starostka
Vážení členové zastupitelstva
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

U"
CE"Rj/ijA

28.čewáíce 2021

věc: Stížnost

Tímto spolek ,,Za přírodní park Na Špici" podává opětovnou stížnost na hluk z tzv.
,,multifunkčního hřiště" v Parku Na Spici.

Městský obvod Pardubice I. již před časem provedl vlastní měření tohoto hluku. Přesto, Že
měřeni bylo provedeno simulovaným způsobem, tzn. najatými hráči s jed ním míčem, což je
minimalizovaný stav a hluk byl měřen v nejvzdálenějšín] místě od bydlení rezidentů, stále byl
naměřen nepřípustný hluk. To znamená, že hluk je nadlimitní oproti hygienickým nonnám.

V místě je nadto nepřípustný jakýkoli hluk, vytvářený umist'ovanými stavbaini, v tonito
případě nepňpustnýnii.

Městský obvod Pardubice I. od doby měření hluku neučinil žádné opatření k nápravě výše
popsaného vadného stavu, který nadto nepřiznal, přes opakované dotazy a stížnosti našeho
spolku i rezidentů v lokalitě. Městský obvod Pardubice I. je přímo odpovědný za hluk
vytvářený multifunkčním hřištěm, tedy mechanický, rázový hluk, který vytváří konstrukce
hřiště, zde urnístěná vybaveni a údery míčů, hokejek apod.

Dosavadní postup Městského obvodu Pardubice I. lze vyhodnotit jako zneužití pravomocí
úřední osoby a zanedbání povinností provozovatele Parku Na Špici.

Tímto Vás vyzýváme k okamžitému odstranění hluku z multifunkčního hřiště tak, aby stav
od povídal platnému územnímu plánu.

K odstranění vadného stavu Vám stanovujeme lhůtu 15 kalendářních dnů.

S pozdravem,

.



PI ÉSTSKÝ OBVOD
PARDUBICE1
U Divadla 828
530 02 PARDUBICE
Č. j. ÚMOI/3695/2021/SEKR/Mt

I.:' n ,-"·" .·1' . ,!' . .," -:,,' .1

Pardubice 28. července 2021

Vážený pane předsedo,

jménem spolku Za přÍrodni park Na Špici jste dne 28. 6. 2021 podal stížnost, ve které si
opakovaně stěžujete na hluk z tzv. multifunkčního hřiště v parku Na Špici. MO Pardubice l
prošetřil Vámi uváděná tvrzení a šetřením bylo zjištěno nás|edujÍcÍ:
1. Dne 22. 11. 2018 bylo provedeno akreditovanou laboratoří ZL OŽP Ochrana životního

prostředí s.r.o. na základě zadáni Městského obvodu Pardubice I technické měřeni hluku
v mimopracovním prostředí. Z tohoto měřeni byl pořízen záznam, který Vám byl na základě
zákona o svobodném přístupu k informacím v kopii předán. Ze záznamu je patrné, že
provedeným měřením nebyl zjištěn nadměrný hluk z provozu sportovního hřiště v parku
Na Špici. Nebyl proto důvod provádět jakákoli nápravná opatření ze strany MO Pardubice l.

2. Provedeným šetřením nebylo zjištěno jiné než individuálnI a krátkodobě organizované
využíváni sportovního hřiště ke sportování děti, mládeže a dospělých, tedy jeho využÍvání
plně v souladu se záměrem zřizovatele.

Na základě shora uvedeného hodnotím Vaši stížnost jako neoprávněnou. Současně bych si
Vás dovolila poučit o nás|edujÍcÍm:

1. Nebude-li Vaše případná opakovaná stížnost v této věci obsahovat nové skutečnosti a
důkazy, nebude na ni již brán zřetel a bez dalšího se odloží.

2. Pokud lze dosavadní postup Městského obvodu Pardubice l vyhodnotit jako ,,zneužití
pravomoci úřední osoby a zanedbání povinností provozovatele Parku Na Špici", můžete
učinit podání na policii, resp. státní zastupitelství pro podezření ze spácháni tr. činu zneužiti
pravomoci úřední osoby ve smyslu § 329 tr. zákona, příp. jiných trestných činů.

S pozdravem
Městský obvc1 Pard'ibice I

U Divadla 828
530 02 pafa!bic(3
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starostka m dubice l

tel.: 466 046 011 ID dat. schr.: 5hpbxbt · lČ: 00274046 DIČ: CZ-00274046



Matuchová Hana

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Dobrý den, paní kolegyně,

jelínek Radim
1. Července 2021 13:15
Matuchová Hana
Křižková Gabriela; Stehnová Alena; Turek jiří
RE: Podáni Miloše Holečka

abych byl upřímný nerozumím ani usnesení vaši rady, ani přeposlanému materiálu. V onom ,,podání" žádá pan
Holeček o vystoupeni na jednán rady městského obvodu. Ze zápisu z jednání nevyplývá ani, zdali mu to umožněno
bylo či nebylo. Verdikt bere na vědomi neznamená, že bylo schváleno. Co má tedy kancelář primátora přešetřovat na
žádosti o vystoupení na jednání rady???
Materiály Vám tedy touto formou ,,vracím" s tím, že kompetenčně nespadají do gesce Kanceláře primátora Mmp.
V případě, že by se MO l chtěl opět zbavit odpovědnosti přeposláním na magistrát, zvolte gesčně odpovídajÍcÍ odbor!

Děkuji za pochopení!

Radim Jelinek

Vedoucí odboru Kancelář primátora
Magistrát města Pardubic

Telefon: 466 859 440
Mobil: 603 243 773
www.pardubice.eu

From: Matuchová Hana <Hana.Matuchova@umo1.mmp.cz>
Sent: Wednesday, june 30, 2021 1:31 PM
To: Jelínek Radim <Radim.jelinek@mmp.cz>
Subject: Podáni Miloše Holečka

vážený pane doktore,
v příloze Vám posIlám dle usnesení Rady městského obvodu Pardubice 1(viz příloha zápis RMO) podání předsedy
spolku ,,Za př'rodni Park Na Šp"c"" Miloše Holečka.
přeji pěkný den.

Hana Matuchová

sekretariát starostky a tajemnice
Městský obvod Pardubice l
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel. 466 046 011, 603 458 428
www.pardubice.eu
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Matuchová Hana

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Matuchová Hana
30. června 2021 13:31
jelínek Radim
Podání Miloše Holečka
žádost o možnost vystoupeni na RMO 14.6.2021.pdf; zápis RMO Pce l.pdf

Sledování: Příjemce

Jelínek Radim

Doručování

Doručeno: 30.6.2021 13:31

vážený pane doktore,
v příloze Vám posIlám dle usneseni Rady městského obvodu Pardubice 1(viz příloha zápis RMO) podáni předsedy
spolku ,,Za přirodn' Park Na Špici" M'loše Holečka
přeji pěkný den.

Hana Matuchová

sekretariát starostky a tajemnice
Městský obvod Pardubice l
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel. 466 046 011, 603 458 428
www pardubice.eu
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,Jřad městského obvodu Parúubice l.
Došlo dne: .?..9A6:.ml 4-'""°' .:"
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:"očet listů -l ,
počet příloh" "b" ĺ

Městský obvod Pardubice l.
Vážená pani
Bc. Alena Stehnová, starostka
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

9.června 2021

věc: Žádost o možnost vystoupení na Radě Městského obvodu Pardubice I. dne
14.6.2021

Spolek ,,Za přírod ní Park Na Špici" si tímto dovoluje požádat o možnost vystoupení na Radě
Městského obvodu Pardubice I. dne 14.června 2021.

Obsah vYstoupení:

Problematika Parku Na Špici:
1)Dodržováni platného územního plánu v Parku Na Špici
2)Nezatěžování úzenň Parku Na Špici dalšími stavbami
3)Dodržování platných ÚSES
4)Odstranění hlukové zátěže v lokálním biocentru a nadregionálním biokoridoru Parku Na
Špici.
5)Vrácení Pozorovatelny ptáků původnímu účelu - zrušení griloviště
6)Sejmuti sítí z tzv. ,,multifunkčního hřiště"
7)Zákaz požíváni alkoholu a drog na celém území parku na Špici
8)přijeti opatřeni k zan]ezení krúninality, přestupkům podle občanskému soužití a vandalismu
na území Parku Na Špici a v přilehlých rodinných domech rezidentů.
9)Vyřešení v.jezdu vozidel do Parku Na Špici
10)Vyřešení používání fukarů v Parku Na Špici
1l)Vyřešení nadměrného sekáni trávy v Parku Na Špici

hospody ,,U Lupňáka"- ,
k'. "

Děkuji.

S pozdravem,



Městský obvod - Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice l
U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č. j. UMOI/2886/2021/KŮ/SEKR/Mt
Ev. č. 7595/2021
Spis. zn. 42/2021

Zápis
z 55. schůze Rady městského obvodu Pardubice l,

která se konala dne 14. 6. 2021 od 15:00 h v malé zasedací místnosti
Přítomni: Be. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimir

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík
Ing. Gabriela Křižková (dále jsou jména uváděna bez titulů)

Omluveni:

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice l a přivítala všechny zúčastněné.
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.

Členům rady byla předána písemnost vyhotovená starostkou městského obvodu Pardubice l
č.j. UMOI/2829/2021/KÚ/SEKR/Mt ze dne 14. 6. o rozhodnuti starostky pozastavit výkon
usneseni Rady městského obvodu Pardubice l č. 510 (54/05/21) a 511 (54/05/21) ze dne
24. 5. 2021

Předseda spolku ,,Za přírodni Park Na Špici" Miloš Holeček požádal starostku
městského obvodu o možnost vystoupeni na schůzi RMO Pardubice l dne 14. 6. 2021.

Usnesení č. 514 55/06/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s účasti a vystoupeni k podáni spolku Za přírodní Park Na Špici (10 min).

Vystoupili zástupci spolku - Miloš Holeček; Pavel Richtr (rezident); Alexandr Popov.

Usnesení Č. 515 55/06/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
a) bere na vědomi

podáni předsedy spolku nZä přírodní Park Na Špici" Miloše Holečka o možnost vystoupeni
na schůzi RMO Pardubice I dne 14. 6. 2021.

b) ukládá
předat podáni Miloše Holečka vedoucímu kanceláře primátora Radimu Jelinkovi
k dalšímu šetřeni.

Termin: 25. 6. 2021
Zodpovídá: Hana Matuchová, KÚ

1



11ÉSTSKÝ OBVOD
PARDUBICE1
U Divadla 828
530 02 PARDUBICE

Č. j. ÚMOI/2649/2021/KU/Kř Pardubice 2. června 2021

Spolek ,,Za přírodnÍ park Na Špici"
Vážený pan Miloš Holeček
předseda spolku
Na Ležánkách 1922
530 03 Pardubice

Poskytnuti informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tímto Vám poskytujeme Vámi požadované informace celkově k 5 bodům vyp|ývajÍcÍch z Vaši
žádosti.

Pmd'ibice l
u r)i\i£ů'l;? 828

liz :"adubice

B á

starostka MO ardubice l

Přílohy
Objednávka č. 153/2018
Záznam o technickém měřeni
Zápis z 53. schůze RMO Pardubice l
Zápis z jednání starostky se spolkem
Vyjádření starostky k bodu 5

L"

DNE .' 3, G.óLc'M

tel.: 466 046 011 · ID dat. schr.: 5hpbxbt · lČ: 00274046 DIČ: CZ-00274046



Úřad Městského obvodu Pardubice I
Vážená paní
Bc.Alena Stehnová
starostka
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

13.května 2021

l

věc. Žádost o poskytnuti' informace podle zák. Č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím

Tímto Vás žádáme o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacírn.

1)Objednávku/smlouvu na měření hluku, které Městský obvod Pardubice I. v minulosti objednal
k měření hluku na tzv. ,,Multifunkčním hřišti" v Parku Na Špici". Objednávku řešila pí.Tobolková.

2)Výsledky tohoto měření, (kopii materiálu, který firma předala), bez ohledu na to, zdaMO
Pardubice I. výsledky měření oficiálně přijal.

3)Zápis z jednání Rady MO Pardubice I. v květnu 2021, ve kterém se řešily provozní záležitosti
Parku Na Špici. Zápis do dnešního dne není na webových stránkách MO Pardubice I.

4)Zápis MO Pardubice I. z Vaši osobní schůzky se spolkem ,,Za přírodní Park Na Špici" a
vyhodnocení MO Pardubice I. k této schůzce.

5)Podnčty zastupitelů k financování tzv. ,,workoutového hřiště" v Parku Na Špici" a odpovědi MO
Pardubice I na tyto podněty.

O informace žádáme písemnou formou v zákonné lhůtě.

O informace žádá:
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,:8'¶·;. Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I-;ä!>ä; odbor majetku a správních činností
Pardubice, U Divadla 828

Vyřizuje: Lenka Tobolková Dne 16.11.2018

OBJEDNÁVKA Č. 153/2018

'l

Dodavatel: Ochrana životního prostředí, s.r.o., IČ 278 81 351
Na Klaudiánce 264/10, 147 00 Praha 4 - Podolí

Předmět objednávky: Technické měření hluku v mimopracovním prostředí, park Na
Špici

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 15.11.2018 technické měření hluku na p.p.č. 507/2
v k.ú. Pardubice na hranici pozemku u domu Cp. 1922 Na Ležánkách. Měřeným zdrojem hluku bude
hluk vyvolaný provozem na přilehlém sportovním hřišti v parku (údery míče, hlasové projevy hráčů
apod.). Měření bude prováděno po dobu 2 hodin.
Součástí technického protokolu bude i odborná konzultace a poradenství. Měření provede Kancelář
Pardubice, Erno Košťála 965, 530 12 Pardubice.

Cena celkem bez DPH 8.500,-Kč

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41 - 43. Objednatel p,rohlašuje, že opravovaný objekt není
používán k ekonomické Činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona 'o DPH.
Pokud městský obvod zjistí, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým
plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uveden v registru plátců, zaplatí dodavateli pouze
základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně dodavatele.

Předběžná cena vČetně DPH 21%:
Termín realizace: do 11.12.2018
Splatnost faktury: minimálně 14 dní

10.285,00 Kč

' l
Městský obvod Pardubice

U Divadla 828
530 02 Pardubice

Vedoucí odboru

OdPa Pol UŽ ZP ORl ORG Částka
· ŕ'; .\' ' .'·"C'""- . /1"" ZSZ' :'· 10.285,00 Kč

Důvodpodpisu Datum

Příkazce ,"é. .,'.-l 2i-' /./'

Správce rozpočtu 4'.{ 2~' -l' čí

Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice l, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, lČ: 274046,DlČ: CZ00274046
Bankovní spojení : KB Pardubice, č. účtu 78-9145770277/0100



U,:
Zkušební laboratoř OŽP l Ochrana životního prostředí, s.r, o. Strana L'9

©ZkuŠební laboratoř OŽP
Ochrana životního prostředí, s.r.o. lČ: 27881351
a Klaudiánce 264//0, /47 00 Praha 4 Podolí tel. 244 402 804

Společnostje zapsána y obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123836
Akredúovaná zkušební laboraioř ČIA č. /592. SMJdle ČSNENISO//EC /7025:2005

ZÁZNAM O TECHNICKÉM MĚŘENÍ : 871181

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Název měřeni:

(
Metoda měřeni:

Technické měření hluku v mimopracovním prostředí z provozu
sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na p.p.č. 503/7 a 8,
k.ú. Pardubice

SOP 01: 18. 10. 2017
(ČSN ISO 1996-1, 2, nařizenI vlády č. 272/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, věstník MZ ČR, částka 11, ročník 2017 -
Metodický návod pro měření a hodnoceni hluku v
mimopracovním prostředí)

Měřený předmět:

Datum měřeni:

Místo měření:

Hluk v mimopracovním prostředí

22. 11. 2018 (9:10 až 11:15 hodin)

Objednatel:

Měření přítomni:

Měřil:

chráněný venkovní prostor
- hranice oploceni p.p.č. 507/2, k.ú. Pardubice, obytného domu
Na Ležánkách 1922, 530 03 Pardubice l

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice l
U Divadla 828
530 02 Pardubice

paní Lenka Tobolková - zástupce objednatele

Vypracoval:

Ing. Miroslav Vinkler

Ing. Miroslav Vinkler

V Praze dne: 7. 12. 2018

Počet stran protokolu:
www.zivotni-prostredi. cz
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ:
ĹAeq.T

ĹAmin

ĽAmax

ĽApeak

ĽA1-99

U
ChVPS
ChVP
dB

l SOPMM
NP

- ekvivalentní hladina ak. tlaku A při časovém váženi F za dobu měření T
- minimálni hladina akustického tlaku A při časovém vážení F
- maximálni hladina akustického tlaku A při časovém váženi F
- maximální špičková hladina akustického tlaku A při časovém vážení F
- hladina ak. tlaku A překročená 1-99 % doby měřeni při časovém váženi F,
vzorkovací frekvence 1 sekunda

- rozšířená kombinovaná standardní nejistota měřeni
- chráněný venkovní prostor staveb
- chráněný venkovní prostor
- decibel
- standardní operační postup
- měřÍcÍ místo
- nadzemní podlaží

www.zivotniprostrďi.a Záznam o technickém měřeni č. 87/181
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1. POPIS ZKOUŠENÉHO l MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

1.1 Zadání zkoušky l měřeni
Měření ekvivalentních hladin hluku u chráněného venkovního prostoru vyvolaných provozem
sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice.

1.2 Popis a identifikace předmětu měřeni
Předmětem měřeni hluku byl hluk z provozu sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na p.p.č.
503/7 a 8, k.ú. Pardubice. MěřICI aparatura byla umístěna na místě u chráněného
venkovního prostoru.

TAB.1 Popis zdroje hluku a prostředí

l

akce Měření hluku v mimopracovním prostředí z provozu sportovníhohřiště v parku ,Na Špici" na p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice

kraj . Pardubický kraj
okres Pardubice
obec Pardubice
část obce Bílé Předměstí
kat. území Pardubice

hluk vyvolaný provozem sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na
měřené zdroje hluku p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice

- specifikace viz TAB.2
- silniční doprava

hlukové pozadí . " letecký provoz- hluk z běžného užívání přilehlých obytných objektů
- hlukové projevy ptactva a domácího zvířectva

terén pohltivý (komunikace a hřiště - terén odrazivý), rovinatý (v místěvodního toku terén členitý)
ChVPS a ChVP - obytná zástavba typu rodinný dům

www.zivomi-prostredĹcz Záznam o technickém měření č. 871/81
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2. POPIS POSTUPU PŘI ZKOUŠCEI MĚŘENÍ
2.1 Zkušební l měřicí metody, postupy

- standardní operační postup SOP 01: 18. 10. 2017
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- věstník MZ ČR, částka 11, ročník 2017 - Metodický návod pro měřeni a hodnocení hluku

v mimopracovním prostředí
- ČSN ISO 1996-1, 2 Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí

3. POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ l MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
3.1 Seznam měřících přístrojů

- přesný analyzátor třídy 1 Cesva SC310
(výr.č. T244212, ověřovací list CPO: 18/01079, platnost do 24. 4. 2020)

- měřicí mikrofon Cesva C-130(výr. č. 12983, ověřovací list CPO: 18/01079, platnost do 24. 4. 2020)
- akustický kalibrátor Cesva CB006(výr.č. 0902121, kalibrační list CPO: 17/05911, platnost do 14. 11. 2019)
- termohygrobarometr GREISINGER GFTB 100, v.č. 113530(kalibrační listy ČHMÚ TLK-160016 (tlak), platnost do 3. 3. 2019, TPM-160091 (teplota),

platnost do 15. 2. 2019, VLM-160029 (vlhkost), platnost do 9. 2. 2019)
- laserový metr Leica Disto D3a - pracovni měřidlo(ev. č. CB035, kalibrační list ČMl 8015-KL-Z0015-16)
- teleskopický stativ

3.2 Záznamy z kalibrace

Měřicí aparatura byla před a po měření kontrolována kalibrátorem podle pokynů výrobce
a v souladu se standardním operačním postupem SOP 01.

4. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ PŘI ZKOUŠCE l MĚŘENÍ

měřený faktor 22. 11. 2018, 10°° h
teplota [°C] 3
rel. vlhkost [%] 74
tlak [hPa] 1022
vítr [mls] " 2,6
směr větru V
oblačnost zataženo
výskyt srážek . ne
stav povrchu terénu suchý

www.zivotni-prostredi.cz Záznani o technickém měřeni č. 87/18/
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5. MĚŘÍCÍ BODYI MĚŘENÉ REŽIMY
5.1 Měřící body
TAB.2 UrMstění měřícího místa

MM prostor urMstěnľ výška
u hranice oplocení obytného domu Na Ležánkách 1922, 530 03

1 ChVP Pardubice l - Bílé Předměstí, cca 2 m severozápadně od 3,0 m
západního rohu oplocení p.p.č. 507/2, k.ú. Pardubice

l

www.zivotni-Wostnedi. cz Záznam o technickém měřeni č. 87//8/
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5.2 Měřené režimy
TAB.2 Podmínky měřeni

(

(

hluk vyvolaný provozem sportovního hřiště v parku ,Na Špici" na
p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice, po celou dobu měření provoz hřiště
při nás|edujÍcÍch režimech:
- režim 1 - fotbal, fotbal se hrál po celou dobu měření na celém

hřišti, celkem fotbal hrálo 12 lidí, dominantním zdrojem hluku
"· i z provozu hřiště jsou nárazy míče a hlasové projevy hráčů

posuzovaný zdro,
hluku - režim 2 - basketbal, basketbal se hral po celou dobu mereni napolovině hřiště, které je blíže k místu měření, celkem basketbal

hrálo 11 lidi, dominantním zdrojem hluku z provozu hřiště jsou
nárazy míče a hlasové projevy hráčů

. '.. pozn. měřeno vždy ve specifickém časovém intervalu v době, kdy
byl vliv hluku z dopravy a ostatních hluků nesouvisejÍcÍch s měřením

' snížen na minimum
- hlukové pozadí bylo změřeno v době, kdy byly posuzované zdroje

hluku mimo provoz
- silniční doprava
- letecká doprava

hlukové pozadí. · - hlukové projevy ptactva a domácího zvířectva
- hluk z běžného užÍváni přilehlých obytných budov
pozn. měřeno vždy ve specifickém časovém intervalu v době, kdy
byl vliv hluku z dopravy a ostatních hluků nesouvisejicIch s měřením
snížen na minimum

. . uvedený režim provozu byl potvrzen zástupcem objednatele —odpovědna osoba . .pani Lenka Tobolkova
měřené hodnoty hladiny akustického tlaku A

počet měřÍcÍch mist 1 měřÍcÍ místo
doba měřeni od 9'° do 11" hodin
nastavení zvukoměru odpovídalo povaze a charakteru hluku

zvolený způsob měření a časový interval měření jsou dostatečně
reprezentativní pro určení stávající hlukové situace v dané lokalitě

měřící interval při provozu zdroje hluku, v průběhu měřeni byly zachyceny všechny
typické hlukové situace vyskytujÍcÍ se na místech měřeni při provozu
zdroje hluku
mikrofon byl na měřícím místě umístěn na stativu tak, že osa

" . . . mikrofonu směřovala kolmo k posuzovanému zdroji hluku, mikrofonurMsteni mikrofonu byl opatřen krytem proti větru a se zvukoměrem byl propojen
pomocí mikrofonního kabelu

klimaĹické podmínky konstantní klimatické podmínky viz 4. Podmínky prostředí při
zkoušce l měření

www.zivotni-prostredi. cz Záznam o technickém měření č. 87//8/
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6. VÝSLEDKY ZKOUŠKYI MĚŘENÍ
6.1 Měření

(

umIstěnI viz OBR.1
měřené zdroje hluku viz TAB.2
zdroje hluku - hluk ze silniční dopravy
vyloučené z měření - - hluk z leteckého provozu
hlukové události nad - ostatní zdroje hluku nesouvÍsejÍcÍ s měřeným zdrojem hluku (hluk
úrovni hladiny vyvdaný běžným užívánhn přilehlého domu, lidské hlasy, domáci
zbytkového hluku zvířectvo, zpěvné ptactvo apod.)
NAMĚŘENÉ HODNOTY
měřÍcÍ místo ĹAeq,T ĹAmin ĽAmax ĽApeak La 99 La 90 La 50 La 10 La 1

číslo - režim [dB] ' [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
měřeni hluku z provozu hřiště při hraní fotbalu probíhalo v době od 9" do 10" hodin

1 - fotbal 51,3 39,2 68,9 90,6 42,0 44,4 48,5 54,7 59,9
měřeni hluku z provozu hřiště při hraní basketbalu probíhalo v době od 10" do 11°' hodin
1 - basketbal 50,8 38,8 70,1 86,8 41,1 43,8 48,7 53,7 59,3
hlukové pozadí (zbytkový hluk) - posuzovaný zdroj hluku mimo provoz, měřeni probíhalo
v době od 10" do 10" hodin
1 - hlukové 41,9 36,4 55,0 84,1 37,2 38,8 41,5 44,2 45,3

pozadí

6.2 výsledky zkoušky
TAB.3 výsledky měřeni ĹAe,j po korekci na zbytkový hluk

(

měřIcI místo - režim 1 - fotbal 1 - basketbal

naměřené hodnoty měřený zdroj hluku 51,3 50,8
LAe,,T [dB] zbytkový hluk 41,9 41,9

áL [dB] rozdíl mezi LAe,,T zdroje a LAe,,T zbytkového hluku 9,4 8,9
K1 [dB] korekce na zbytkový hluk ') 0,5 0,6
výsledná hladina akustického tlaku A Lac,,t = LAe,,T - K1 [dB]
z provozu sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na p.poč· 50,8 50,2
503/7 a 8, k.ú. Pardubice, reprezentativní pro dobu provozu ,1,8 ±1,8
hřiště za výše, v protokolu, uvedených podmínek, po
korekci na zbytkový hluk

') korekce na zbytkový hluk K, = - 10 log ( 1 - 10 "°"")

7. NEJISTOTA MĚŘENÍ - UKAZATELE REPRODUKOVATELNOSTI
Nejistota výsledků měření je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota
měření U, získaná z kombinované standardní nejistoty u, násobením koeficientem rozšÍřeni
k. Není-li deklarováno jinak, předpokládá se k = 2, odpovídajÍcÍ normálnímu rozděleni a
hladině významnosti a = 0,05 (95% konfidenčnímu intervalu střední hodnoty). V našem
případě byla stanovena rozšířená kombinovaná standardní nejistota měřeni U = ± 1,8 dB.
Nejistota výsledků měřeni byla stanovena v souladu s věstníkem MZ ČR, částka 11, ročník
2017.
Standardní konvenční nejistota měření y je stanovena dle věstníku MZ ČR, částka 11, ročník
2017 - Příloha D, Tab.01 a to odvisle od odstupu hlukového pozadí od naměřené hodnoty.

www.zivotni-prostredi. cz Záznam o technickém iněřeni č. 871181
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8. ODBORNÁ STANOVISKA A INTERPRETACE

8.1 Limity

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném

venkovním prostoru

l

l

(l) UrčujIcim ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A Lac,,t a odpovídajÍcÍ hladiny v kmitočtových
pásmech. V denní době se stanovi pro 8 souvislých a na sebe navazujÍcÍch nejhlučnějších
hodin (ĹAeq,8h), V noční době pro nejhlučnějšI 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (ĹAeq.16h) a celou noční dobu (ĹAeq,8h).

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základni hladiny
akustického tlaku A LAe,,T 50 dB a korekci přih|ižejÍcÍch ke druhu chráněného prostoru
a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízenI. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s
tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z
leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zátěž ĹAe,,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením
nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000
poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy. Hygienický
limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní
komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základni hladiny akustického tlaku A LAe,,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařIzení zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních

drah nebo rozšířenÍ vozovek při zachováni směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy a

b) pro krátkodobé objízdné trasy.

(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAe,,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařIzení nelze uplatnit v případě,
že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001
v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o vÍce než 2 dB. V tomto
případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ĹAec,,T stanovi postupem
podle odstavce 3. jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o vÍce než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízenI, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A Lac,,t stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce "5 dB.

www.zivotni-prostredi. cz Zázna/n o technickán měřeni č. 87//8/
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Příloha č. 3
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních

prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Tabulka Č.1
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru

. . . Korekce [dB]Druh chraneneho prostoru
l) 2) 3) 4)

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových - 5 o + 5 + 15
zdravotnických zařízení včetně lázní

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických O O + 5 " 15
zařIzení včetně lázni

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný O + 5 + 10 " 20
ostatní venkovní prostor

l

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č, l:
l) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic

zajišťujícich vlakotvorné práce, zejména rozřad'ováni a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční
dobu další korekce "5 dB.

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách není-li dále uvedeno jinak, na silnicích Ill.
třídy, místních komunikacích Ill. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích l. a ||. třídy a místních komunikacích
l. a ll. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažujÍcÍ nad
hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. použije se pro hluk z dopravy
na dráhách v ochranném pásmu dráhy. použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a
trolejbusových drahách vedených po silnicích l. a ||. třídy a místních komunikacích l. a ll.
třídy.

4) použije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Tabulka č. 2
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití
další korekce " 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Pozemní komunikace a dráhy Doba dne ĹAeq,T (dB)

Denni 65
Dálnice, silnice l. a ll tř., místní komunikace l. a ll tř.

Noční 55
Silnice Ill tř., komunikace III tř., účelové komunikace a Denní 60
tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích Ill. tř. .
a místních komunikacích Ill. tř. Noční 50
Železniční, speciální a tramvajové dráhy v ochranném Denni 65
pásmu dráhy Noční 60

Denní 60
Zelezniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy .

Nočni 55

www.zivotni-prostredi. cz Záznam o technickém měření č. 87/ /8/



Městský obvod - Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice l
U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č. j.
Ev. č.
Spis. zn.

UMOI/2191/2021/KŮ/SEKR/Mt
6090/2021
42/2021

Zápis
z 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice l,
která se konala dne 3. 5. 2021 od 14:00 h on-line

(

Přítomni: Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimir
Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík
Ing. Gabriela Křižková (dále jsou jména uváděna bez titulů)

Omluveni:

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice l a přivítala všechny zúčastněné.
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice l je usnášeníschopné.

Starostka stáhla z projednáváni body č. 3, 6, 9.

ProÁram 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice l

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
2. Vyjádření k PD stavby ,,Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice"
3. Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství - STAŽENO
4. Schváleni dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - č. smlouvy objednatele: 25/2020

ze dne 30. 12. 2020
5. Návrh na udělení souhlasu vlastníka mIstní komunikace - městského obvodu Pardubice l

v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - unMstění prodejního zařIzení
6. Novelizace Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu - STAŽENO
7. Ukončeni činnosti v Komisi pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice l
8. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby

,,INS_F I' l H_CZ 1858_50612_Pardubice teplovod_Zelené_Předměstí"
9. Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice l - změna - STAŽENO
10. Vyjádřeni k žádosti o pronájem nebytových prostor
11. Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby ,Pardubice, úl.

Okružní-— kanalizace"

Program 53. schůze Rady MO Pardubice l byl schválen (pro 5, proti O, zdrž. O)

íl.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 53. schůze Rady MO Pardubice I

Zápis z 52. schůze Rady MO Pardubice l byl schválen a ověřovateli podepsán.

Zapisovatelem zápisu z 53. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková.

Ověřovateli zápisu z 53. schůze RMO byli jmenováni: Ondřej Šebek
Vladimír Martinec
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1.
VYiádřenj žádostem do komise pro pozemky a reklamu

Zpravodaj: ondřej Šebek

BOD 1.1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140
00 Praha 4, žádá o vydáni souhlasu vlastníka pozemků s realizací ,,1/36 Pardubice, Trnová -
Fáblovka - Dubina a vYimutí pozemků ze smlouvy o podmínkách provedení stavby.

Usnesení č. 491 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací ,,1/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka -

Dubina, kdy část této stavby bude realizovaná na dalších pozemcích nebo na jejich
částech:
- částech pozemků označených jako p. p. č. 5208/3 o výměře 1.064 m', p. p. č. 1542
o výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubice (v podílovém vlastnictví statutárního města
Pardubice ve výši 2/3 vzhledem k celku viz LV č. 75177)

- části pozemku označeného jako p. p. č. 5207/7 o výměře 14 m' v k.ú. Pardubice
(v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 39/40 vzhledem k celku viz
LV Č. 75188)

- části pozemku označeného jako p. p. č. 5207/18 o výměře 299 m', v k.ú. Pardubice
(v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 11/16 vzhledem k celku viz
LV Č. 75304)

- částech pozemků označených jako p. p. č. 886/39 o výměře 34 m', p. p. č. 886/40
o výměře 8 m', p. p. č. 1138/8 o výměře 79 m', p, p. č. 1270 o výměře 79 m', pozemku
označeném jako p. p. č. 1455/43 o výměře 12 m', p. p. č. 1457/2 o výměře 65 m', p. p. č.
2696/4 o výměře 51 m', částech pozemků označených jako p. p. č. 2994/2 o výměře 435
m', p. p. č. 5207/1 o výměře 143 m', p. p. č. 5207/2 o výměře 188 m', p. p. č. 5207/3
o výměře 224 m', p. p. č. 5207/4 o výměře 182 m', p. p. č. 5207/5 o výměře 172 m', p. p.
č. 5207/6 o výměře 165 m', p. p. č. 5207/12 o výměře 73 m', p. p. č. 5207/13 o výměře
136 m', p. p. č. 5207/16 o výměře 1.215 m', p. p. č. 5207/17 o výměře 240 m', p. p. č.
5207/19 o výměře 113 m', p. p. č. 5208/2 o výměře 19 m', p. p. č. 5208/9 o výměře 53
m', p. p. č. 5208/10 o výměře 152 m', p. p. č. 5208/11 o výměře 27 m', pozemcích
označených p. p. č. 5208/12 o výměře 19 m', p. p. č. 5162/67 o výměře 398 m', p. p. č.
5162/69 o výměře 116 m', p. p. č. 5162/70 o výměře 113 m', vše v k.ú. Pardubice

- částech pozemků označených jako p. p. č. 625/2 o výměře 295 m', p. p. č. 670/2 o výměře
72 m', p. p. č. 670/3 o výměře 124 m', p. p. č. 670/4 o výměře 71 m', p. p. č. 670/5 o
výměře 14 m', p. p. č. 670/6 o výměře 13 m', vše v k.ú. Trnová (ve vlastnictví statutárního
města Pardubice LV č. 50001),

v rozsahu cca 627 m' trvalého záboru a v rozsahu cca 5.887 m' dočasného záboru, formou
uzavřeni dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách provedeni stavby,

b) s vyjmutím pozemků označených jako p. p. č. 586/3, p. p. č. 586/4 v k.ú. Trnová ze smlouvy
o podmínkách provedení stavby ,,1/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"

l
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BOD 1.2
Společnost
00 Olomouc, žádá o uMstění 1 venkovního informačního pylonu na níže uvedeném pozemku
města v rámci stavby ,,Galerie Pardubice":

NIŽE UVEDENÉ USNESENÍNEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 4, zdrž. l)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s umlstěn/m venkovního informačního pylonu SO 141 spo/ečnost

, na části pozemku
označeném jako p. p. č. 1749/6 v k.ú. Pardubice, v rámci stavby ,,Galerie Pardubice?
Zdůvodněni: Důvodem neodsouhlaseni je obecná formulace žádosti, bez informací o

konkrétním umlstěnl se nelze vyjádřit.

BOD 1.3
Společnost r
XIi-Staré P žádá o výpůjčku níže uvedeného pozemku za účelem
výstavby a provozováni aktivního sportovního Fotbalgolfového parku.

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍNEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž. O)

Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s výpůjčkou pozemku označeného jako p. p. č. 1807/18 o \lýměře 38.818 m' v k.ú. Pardubice
společnosti
Liberec XII - Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, za účelem výstavby a provozování aktivního
sportovního Fotba/go/fového parku.
Zdůvodněni: Není vyřešeno parkování a jedná se o komerční aktivitu.

BOD 1.4
Společnost
530 02 Pardubice, žádá o prodej částí niže uvedených pozemků pro zajištění přístupu a
příjezdu pro obřadní sIň PIETA.

NÍŽE UVEDENÉ USNESEN/NEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s o prodejem částí pozemků označených jako p. p. č. 2798/33 o výměře 81 m', p. p. č. 3926/1
o výměře 25 m' (dle geometrického plánu p. p. č. 2798/33) v k. ú. Pardubice společnosti
K
Pardubice za účelem za/ištěn/ přístupu a př/jezdu pro obřadní slň PIETA v budově č. p. 182
úl. 17./istopadu v Pardubicích.
Zdůvodnění: Dříve již byl jinému subjektu prodej zamítnut a jedná se o komunikaci - př/jezd

pro vÍce subjektů, proto prodej pouze jednomu z nich není vhodné.

BOD 1.5
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140
00 Praha 4, žádá o směnu níže uvedených pozemků.

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍNEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž. O)

Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
se směnou pozemků označených jako p. p. č. 4917/49 o výměře 24 m', p. p. Č. 4917/44

3



o výměře 27 m', ". -". '. --.., ' -. '" . : '"" ::".""' '." . .":", p. p. č. 4917/35 o výměře 68 m', p. p. č.
4917/46 o výměře 13 m', p. p. č. 4917/48 o výměře 76 m', p. p. č. 4917/55 o výměře 512 m'
(celkem 1.154 m'), vše v k. ú. Pardubice, včetně všech součástí a eřls/ušenstv/, ve vlastnictví
České republiky s př/s/ušnost/ hospodařit s majetkem státu pro Redite/stvl silnic a dálnic
ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, za pozemek označený
jako p. p. Č. 2798/32 o výměře 220 m', části pozemků označených jako p. p. č. 2798/33
o výměře 39 m' p. p. č. 2798/31 o výměře 429 m', p. p. č. 3926/1 o výměře 117 m', p. p. č.
3926/3 o výměře 227 m', (dle GP č. 9868-31/2021 p. p. č. 2798/31 o výměře 1.032 m') vše
v k. ú. Pardubice, včetně všech součástí a přldušenstvl, ve v/astn/ctvl statutárního města
Pardubice.
Zdůvodnění: Navrhovaná směna nen/pro město výhodná. Zároveň částpozemků se nachází

mimo obvod Pardubice l.

BOD 1.6
jako

vlastník pozemku žádá statutární město Pardubice o vyjádření, zda město využije předkupního
práva.

Usnesení č. 492 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí .
s nevYužitim předkupního práva, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku
označeného jako st. p. č. 6580 o výměře 18 m', jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše
v k. ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046. Vlastníkem je

BOD 1.7
Společnost
nad Labem, žádá o zřIzení věcného břemene na částech níže uvedených pozemků,
spočÍvajiciho v provozování plynárenského zařízení.

Usnesení č. 493 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
se zřizenIm věcného břemene ve prospěch společnosti

na částech pozemků označených
jako p. p. č. 372/1, p. p. č. 2672/14, p. p. č. 2672/17 k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 9240-192228/2019, spočívajÍcÍho v provozování plynárenského
zařIzení uloženého v rámci stavby ,,Reko MS Pardubice - U Stadionu ll".

BOD 1.8
Společnost
Libeň, 180 00 Praha 8, žádá o výpůjčku níže uvedených pozemků za účelem pořádání
sportovně-kulturní akce s názvem ,,Fotbalový festivaľ'.

Usneseni č. 494 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s výpůjčkou pozemků označených jako p. p. č. 380/1 o výměře 3.183 m', p. p. č. 383/1 o
výměře 3.643 m', p. p. č. 5091 o výměře 3.137 m', vše v k.ú. Pardubice, společnosti

)

l

4



l

l

za účelem pořádání sportovně-kulturní akce s názvem nFotba|ový festivaľ', který se bude
konat ve dnech 11. června až 11. července 2021, výpůjčka na dobu určitou ode dne 9. 6. 2021
do 12. 7. 2021.

BOD 1.9
Společnost České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
PSČ 11015, žádá o umÍstění 12 ks reklamních na obvodový pláSt' stavby cyklověže.

STAŽENO

Pozn.: Doložit stanovisko OHA MmP.

BOD 1.10
Společnost

žádá o zřízení budoucího věcného břemene a
o zřízení věcného břemene na níže uvedených částech pozemků.

Usnesení č. 495 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
se zřIzenim budoucího věcného břemene a o zřIzení věcného břemene ve prospěch
společnosti

na částech pozemků označených jako p. p. č.
1737/8, p. p. č. 1737/15, p. p. č. 1740/6, p. p. č. 2605/56, p. p. č. 1736 v k. ú. Pardubice za
účelem uloženi 138 ks lanových kotev s injektovaným kořenem objektu SO 131 - zajištěni
stavební jámy v rámci stavby ,,Nová budova ČSOB pojišťovny - PHQ, Pardubice", za cenu
100,-Kč/kotvu, dle § 1267.

BOD 1.11
Společnost
Labem, žádá o zřizenI věcného břemene na částech niže uvedených pozemků, spočÍvajícÍho
v provozování plynárenského zařIzení uloženého v rámci akce ,,Reko MS Pardubice —
Sladkovského".

Usnesení č. 496 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
se zřIzenim věcného břemene ve prospěch společnosti

na částech pozemků označených
jako p. p. č. 134/80, p. p. č. 277/5, p. p. č. 393/10, p. p. č. 2583/49, p. p. č. 2583/50, p. p. č.
2661/2, p. p. č. 2664/4, p. p. č. 2664/5, p. p. č. 2664/9, p. p. č. 2665/11, p. p. č. 2668/6, p. p. č.
2668/21, p. p. č. 2669/3, p. p. č. 2669/4, p. p. č. 2672/15, p. p. č. 2672/16, p. p. č. 3871 k. ú.
Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9234-192221/2019, spočÍvajjcÍho
v provozování plynárenského zařľzenI uloženého v rámci akce »Reko MS Pardubice —
Sladkovského"
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2.
VYiádření k PD stavby ,,Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice"

Zpravodaj: Jaroslav Menšík

STAŽENO

Doložit vyjádření OHA MmP

3.
Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odbomého poradenství

Zpravodaj: Gabriela Křížková

STAŽENO starostkou

l
4.

Schváleni dodatku č. 1 Smlouvy o poskytováni služeb -
č. smlouvy objednatele: 25/2020 ze dne 30. 12. 2020

Zpravodaj: Gabriela Křížková

Usnesení č. 497 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice I
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytováni služeb č. 25/2020 ze dne 30. 12. 2020, uzavřené
s poskytovatelem - společnosti Služby města Pardubic, a. s., se sídlem Hůrka 1803,
Pardubice, IČ 25262572, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usneseni.

5.
Návrh na uděleni souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu
Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umIstěnI

prodejnIho zařízení
I

f

;l

l

Zpravodaj: Alena Stehnová

NIŽE UVEDENÉ USNESEN/NEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunlkaclch s um/stěn/m
prodejMho zař/zen/ - grilu nebo udírny 1,2 m', výdejn/ho stolu 1 m' a reklamního zařízeni'
do 1 m', od května do záři 2021, pravidelně týdně, vždy od Čtvrtka do neděle od 17.00 hod. -
21.00 hod. na m/stn/ komunikaci - na chodníku před č. p. 4 na Pernštýnském náměstí.
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6.
Novelizace Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu

zpravodaj: Gabriela Křižková

STAŽENO starostkou

l

7.
Ukončení činnosti v Komisi pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu

Pardubice I

Zpravodaj: Alena Stehnová

Ondřej Šebek navrhl hlasovat pouze o bodu a)

Usnesení č. 498 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
a) bere na vědomi

rezignaci Ing. Ivana Herynka na funkci člena Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje MO
Pardubice l k dnešnímu dni.

8.
VYiádřeni k projektové dokumentaci pro územní řízení stavb'y

,,INS FTTH CZ 1858 50612 Pardubice teplovod Zelené Předměstí"

Zpravodaj: Jaroslav Menšík

STAŽENO

l

Vyžádat od investora následujícŕ
l) Pokládka optických kabelů bude rozdělena do etap v rozsahu max. 3 ulic nebo území

sídliště.
2) Ke každé etapě bude postupně požádáno bud' o samostatné územní rozhodnutí nebo

v případě vydáni územního rozhodnutí na celý rozsah stavby (všech etap), musí být
na každou etapu podána rovněž žádost o stavební povolení před zahájením stavby.

3) V případě územního povolení v celém žádaném rozsahu, stavebník předloží
Městskému úřadu Pardubice l a dotčenému orgánu státní správy (ODŽP, zde) žádost
o souhlas i závazné stanovisko před vydáním stavebního povoleni příslušné etapy.
Tím bude obci podle aktuální situace i plánu investic zachována možnost stanovit
podmínky pro realizaci konkrétní etapy.

4) K žádosti o vyjádřeni/stanovisko ke stavebnímu povolení konkrétni etapy bude
doloženo stanovisko Služeb města Pardubice a.s. (vývoz odpadu, údržba veřejného
osvětleni).

5) Projektová dokumentace bude doplněna v případě zásahu do živých plotů - stávající
živý plot bude nahrazen novou výsadbou v celém rozsahu. Typ keřů určí Odbor správy
majetku Umo Pardubice l, který je správcem zeleně.
Plocha výsadby musí být doplněna o kvalitní zeminu, kameny a jiný pevný odpad
budou odstraněny. Nová výsadba bude doplněna borkou.

vYjádřeni óHA MmP:
Souhlasím. Upozorňuji pouze na některé detaily.
-V trase na Palackého třídě doporučuji vést kabely spIše v chodníku než v ploše zeleně.
Navržená trasa vede příliš blízko stávajÍcÍho stromořadí (obávám se poškozeni kořenového
systému).
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- Obecně doporučuji vést sItě spIše v chodníku v sousedství jiných síti, než v plochách zeleně,
které dosud zasíťované nejsou a v budoucnu by mohly umožnit výsadbu stromů.

- Nadzemní optické rozvaděče jsou poměrně rozměrná zařIzenI. Doporučoval bych, pokud to
technicky lze, zvážit nějakou podzemní variantu rozvaděče (zejména v centrálni
reprezentativní části města).

- V ulici Na Hrádku upozorňuji na nutnost koordinace vedeni sItě a uďstěni rozvaděče v místě
záměru "Rezidence Na Dolíku" (vedle Domu hudby).

- V prostorově stísněných ulicích jako např. Sladkovského, doporučuji umístit rozvaděč jako
přisazený k fasádě domu. UmIstěnI ve volné ploše chodníku totiž vytváří nežádoucí bariéru
(z výkresů nelze detail umÍstěni přesně vyčíst). Pokud toto nelze, bude vhodné skříň umístit
někam v sousedství jiného technického vybavení (sloupu VO, jiného rozvaděče apod.)

9.
Orqanizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice l - změna

Zpravodaj: Gabriela Křížková

STAŽENO starostkou
l

10.
VYiádřenÍ k žádosti o pronájem nebytových prostor

Zpravodaj: Alena Stehnová

Usneseni č. 499 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s pronájmem prostor o celkové výměře 167,10 m', nacházejIcIch se v budově č. p. 2605
Arnošta z Pardubic, která je součástí pozemku označeného jako st. p. č. 7401/1, k. ú. a obec
Pardubice, část obce Zelené Předměstí,

2 Pardubice,
ravotnických

3 Pardubice,

- výběr nájemce ponechává rada MO Pardubice I na městě Pardubice.

l

11.
VYiádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby

,,Pardubice, úl. Okružní - kanalizace"

Zpravodaj: Jaroslav Menšík

Usnesení č. 500 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro ohlášení a prováděni stavby ,,Pardubice, úl. Okružní -
kanalizace" na pozemcích č. p. 744/45, 744/46, 744/47, 2742/36, 830/56, 830/58, 830/59 a
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830/60 v k. ú. Pardubice. Jedná se o výměnu kanalizace včetně přepojení kanalizačnIch
přípojek.

12.
Diskuze

Alena Stehnová
- Informovala o požadavku obyvatel bydhcích v blIzkosti parku Na Špici o úpravu provozní

doby sportoviště v parku do 19 hodin. Hřiště je v blízkosti rezidentů a ruší je to (p. Holeček,
p. Popov, p. Drenko a dalších asi 20 obyvatel bydhcí v této oblasti).

Proběhla diskuse a členové rady se vyjádřili, že tento záměr podporovat nebudou a doporučuje
podat obyvatelům písemný požadavek, který RMO Pardubice I projedná.

l

Jednání bylo ukončeno v 15:20 hodin,
54. schůze Rady městského obvodu Pardubice l se uskutečni

v pondělí 24. května 2021 v 15 hodin

Zápis vyhotoven dne 3. 5. 2021
Zpracovala: Gabriela Křižková

Alena Stehnová
starosta městského obvodu Pardubice l

9
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Zápis
V

z pracovního jednání starostky MO Pardubice Iše spolkem Zapřírodnípark na Spici '

Místo, datum a čas konání jednání:
Park na Špici, 24. 4. 2021, 14 - 16h

l

Jednání bylo iniciováno p. Milošem Holečkem, předsedou zapsaného spolku Za přírodní park na
Špici k předání stížností a podnětů členů spolku k převážně provozním záležitostem parku.

Úvodem starostka vymezila kompetence Městského obvodu Pardubice I k parku na Špici, tyto'
vyplývají z přenesené působnosti dané statutem města Pardubice.

Ke stížnostem na hluk při provádění údržby parku bylo starostkou přislíbeno, že pravidla úklidu a
údržby parku budou optimalizována tak, aby provoz úklidu a údržby parku co nejméně zatěžoval
okolní lokality.

Ke stížnostem na provoz griloviště a s tím související nepovolené vjezdy a parkování vozidel
účastníků grilováni" bylo starostkou sděleno, že po zrušení covidových opatřeni vlády bude MO
Pardubice I situaci monitorovat pro vytvoření vhodných systémových opatření, tato budou se
spolkem konzultována.

Ke stížnostem na hluk z hřiště byl spolek požádán o návrh vhodného opatření, který by rezidentům
okolních lokalit vyhovoval při současném zachováni provozu sportovišti

K podnětům na přijetí systémových opatření pro lepší dohled nad děním v parku, který se v
odpoledních a nočních hodinách stává místem shromažd'ováni' osob za účelem konzumace alkoholu
a OPL starostka přislíbila, že toto projedná s vedením MP Pardubice s žádostí o posílení dohledu v
parku a rozšíření kamerového systému v celém parku.

Ke stížnosti na stav povrchu komunikace v úl. Na Ležánkách budou informace okamžitě předány '
odboru správy majetku Umo Pardubice I k přijetí opatření, aby nedocházelo k újmám na zdraví a
škodám na majetku.

l Ke stížnostem na provoz občerstvení ,,U Lupt'áka" v jihovýchodní části parku, kdy dochází k
obtěžování rezidentů hlukem a zápachem z provozu občerstvení a nevhodným chováním hostů, tyto
budou řádně prošetřeny a stěžovatelé vyrozuměni.

Závěrem si starostka i zástupci spolku deklarovali rozvoj vzájemné komunikace a součinnosti při
řešení negativních jevů souvisejících s provozem parku.

V Pardubicích dne 26. 4. 2021

l
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K bodu číslo 5) Podněty zastupitelů k financování tzv. "workoutového hřiště" v Parku Na Špici
a odpovědi MO Pardubice I na tyto podněty

Prosím o upřesnění Vašeho dotazu - podněty zastupitelů k financování workoutového hřiště.

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo záměr a v souvislosti s tím byl schválen i rozpočet.

s jeho výstavbou se začalo 15. 4. 2021 ve volném prostoru v blIzkosti řeky Labe a loděnice. Hřiště o
plošném rozměru 100 metrů čtverečných bylo navrženo ve spolupráci s profesioná|ními sportovci, bude
sloužit široké veřejnosti od děti po dospělé, vyžití najdou také lidé s handicapem. Hřiště postaví městský
obvod l za výrazného finančního přispění radnice do začátku prázdnin.

Radnice kladla důraz na to, aby sportoviště svými parametry nebylo jen pro zkušené sportovce, ale i pro
úplné začátečníky, starší generaci, obsahuje i prvky pro sportovce s hendikepem.

Pro rozpočet městského obvodu by však realizace opravdu kvalitnIho hřiště byla finančně velkým
soustem, byla proto oslovena velká radnice. Celkové náklady projektu činí 683 tisíc korun, město
uhradilo půlku, tedy 342 tisíc korun z Programu podpory sportu, druhá polovina nákladů pak šla za
naším městským obvodem Pardubice l.
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Úřad městského obvodu Pardubice l
tajemnice úřadu

U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Ev. Č.: 4993/2021 V Pardubicích dne 8. dubna 2021
č.j.: UMOI/1697/2021/KÚ/Kř
Spis Č.: 966/2021

Špici

Poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějšich předpisů

Žádost o poskYtnutí informace ze dne 21. 3. 2021:

Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o nás|edujÍcÍ
informace a dokumenty, které se vztahují ke stavbě tzv. ,,Workoutového hřiště" v parku Na Špici.

žádáme o kopie výběrového řízení na zhotovitele stavby ,,Workoutového hřiště". Zejména
žádáme o sděleni:

l) Podle jakého ust. zákona o zadáváni veřejných zakázek bylo řízení na zhotovitele
provedeno.

2) Kolik účastníků řIzeni bylo osloveno.

3) Jaká byla kritéria pro osloveni účastníků.

4) Jaké bylo zadáni výběrového řízení.

5) Kolik účastníků se do řízení přihlásilo. Žádáme o kopie přihlášek.

6) Kdo byl vybrán jako zhotovitel a z jakého důvodu. žádáme o protokol z výběru zhotovitele,
včetně uvedení komise, která o výběru zhotovitele rozhodovala.

7) z jakých finančních prostředků a v jaké výši má být stavba financována.

8) Kopie rozhodnuti o realizaci stavby, tzn. kopie dokumentů, kterými bylo rozhodnuto o tom,
že tato stavba bude realizována a jména osob, které jsou odpovědné za rozhodnutí o
realizaci stavby v parku na Špici.

9) z jakého důvodu bylo provedeno výběrové řizeni, když stavba dosud nemá stavební
povoleni.



PoskVtnutí informace:

Ad l)

Veřejná zakázka s názvem nVýstavba workoutového hňště v parku Na Špici" byla zadána jako
veřejná zakázka malého rozsahu prostřednictvím výběrového řízeni v souladu s ust. § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o zadáváni veřejných zakázek").

Ad 2)

Zadavatelem bylo osloveno celkem 6 dodavatelů s výzvou k podáni nabídek.

Ad 3)

Stěžejním kritériem pro výběr vhodných dodavatelů, jimž byla výzva k podání nabídek zaslána,
byly zejména doporučení, kladné reference a dobré zkušenosti jiných zadavatelů (objednatelů),
pro něž jednotlivI dodavatelé plnili obdobný předmět veřejné zakázky řádně, včas a v požadované
kvalitě. Seznam dodavatelů, kteří byli vyzváni k podáni nabídky v rámci výběrového řízení
s názvem ,,Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici", byl schválen Radou městského
obvodu Pardubice l usnesením č. 228 na jednání konaném dne 24. 11. 2019.

Ad 4)

výběrové řízení bylo provedeno v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek, jakož i
v souladu s interními předpisy veřejného zadavatele (zejména interní směrnici pro zadáváni
veřejných zakázek malého rozsahu Statutárního města Pardubice - městského obvodu
Pardubice l).

Ad 5)

Zadavatel přijal ve lhůtě pro podáni nabídek celkem 4 nabídky:

Pořadové
číslo Účastník IČ
nabídky

1. WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 03885224
2. Enuma Elis s.r.o. 01688260
3. COLMEX s.r.o. 29037221
4. " Ing. Ladislav Mazuch 61230910

Kopie nabídek jednotlivých dodavatelů tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Ad 6)

Komise jménem zadavatele hodnotila nabídky účastníků zadávacího řizenI podle jejich
ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle
nejlepšího poměru dílčích kritérii - a to konkrétně podle funkčnosti navrhované sestavy (váha
dňčího kritéria: 30 %), technické úrovně řešení daného území (váha dňčího kritéria: 30 %) a
nabídkové ceny (váha dňčího kritéria: 40 %).

jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla zadavatelem vybrána nabídka s pořadovým číslem
2, kterou podal účastník výběrového řízeni: Enuma Elis s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00
Praha 1, IČO: 01688260.



Kopie záznamu o posouzení a hodnoceni nabídek tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.

Ad 7)

Provedeni výstavby workoutového hřiště bylo hrazeno z veřejných prostředků - tedy z rozpočtu
Statutárního města Pardubice a z rozpočtu městského obvodu Pardubice l. Cena díla činila
v souladu se smlouvou o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem Enuma Elis s.r.o. 564 720 KČ
bez DPH. Z (upraveného) rozpočtu městského obvodu Pardubice l na rok 2020 plyne, že
městskému obvod u Pardubice l byl ze strany Statutárního města Pardubice proveden transfer
peněžních prostředků na vybudováni workoutového hřiště v parku Na Špici ve výši 342 000 Kč.

Ad 8)

Kopii územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Pardubic, stavební úřad, ze dne
11. 8. 2020, č. j. MmP 80460/2020, tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu.

Ad 9)

Jak plyne z územního rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, které tvoří přílohu č. 3 tohoto
dokumentu, v případě výstavby workoutového hřiště nešlo o případ, pro který postačí územní
souhlas podle ust. § 96 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), zahájil územní řízeni
dle tohoto zákona. Předmětná stavba však rovněž nevyžaduje z pohledu stavebního zákona ani
stavební povoleni či jiné opatření stavebního úřadu podle ust. § 115 stavebního zákona.
výběrové řízenÍ tedy bylo provedeno v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek, jakož
i v souladu se stavebním zákonem, neboť' workoutové hřiště je stavbou nevyžadujici stavební
povoleni (k tomu viz příloha č. 3).

Přílohy (CD nosič):
Příloha č. 1 - Kopie nabídek účastníků výběrového ř/zen/
Příloha č. 2 - Záznam o posouzeni a hodnoceni nabídek
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí ze dne 11. 8. 2020, č. j. MmP 80460/2020

Úřad oMu l
U Dň'adla E28

ůbice
,,,

tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice l
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Magistrát města Pardubic"
Vážený pan
Ing.Martin Charvát
primátor
Pemštýnské náměstí l, 530 02 Pardubice

Statutární město ParduôlGe
Magistrát města 5

Dd'u

2 2 -03" 2021 d¢/c ,.'

pni . . . . . , ., ,., ,. , . .- .

l

2I.března 2021

věc: Žádost o poskytnutí informace podk zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím

Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o
následující informace a dokumenty, které se vztahují ke stavbě tzv. ,,Workoutového
hřiště" v parku Na Špici.

Zádálne o kopie výběrového řízeni na zhotovitele stavby ,,Workoutového hřiště". Zejména
žádáme o sděleni:

1)Podle jakého ust. zákona o zadáváni veřejných zakázek bylo řizEní na zhotovitele
provedeno.

2)Kolik účastníků řízeni bylo osloveno.

3)Jaká byla kritéria pro osloveni účastníků.

4)Jaké bylo zadání výběrového řízení.

5)Kolik účastníků se do řízení přihlásilo. Žádáme o kopie přihláŠek.

6)Kdo byl vybrán jako zhotovitel a z jakého důvodu. Zádáme o protokol z výběru zhotovitele,
včetně uvedeni komise, která o výběru zhotovitele rozhodovala.

7)z jakých finančních prostředků a v jaké výši má být stavba financována.

8)Kopie rozhodnutí o realizaci stavby, tzn. kopie dokumentů, kterými bylo rozhodnuto o torn,
že tato stavba bude realizována a jména osob, které jsou odpovědné za rozhodnuti o realizaci
stavby v parku na Špici,

9)z jakého důvodu bylo provedeno výběrové řízení, když stavba dosud nemá stavební
povQ|ení.

Veškeré dokumenty žádáme písemně v zákonem stanovené lhůtě

O informace žádá:
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Městský obvod Pardubice I.
Vážená pani
Bc.Alena Stehnová
starostka
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

věc: Stížnost

Úřad
='i';'i':'m,

ť

rpočet listů-' , l , , .:
ť

počet ph1oh' ·· °""'"""""'
HĽí --da'l.

31.12.2020

Vážená pani starostko,

k dnešnímu dni spolek ,,Za přírodní Park Na Špici" neshledal žádnou háµravu v
jednání Městského obvodu Pardubice I. při správě Parku na Špici. Spolek má důvodně za to,
že Městský obvod Pardubice I. porušuje platné právní předpisy, nejedná s řádnou péčí při
správě a provom majetku města Pardubice a Městské části Pardubice I., nerespektuje platný
územní plán a statut lokálního biocentra a nadregionálního koridoru, ve kterém se Park Na
Špici nachází.

Spolek ,,Za přírodní park na Špici" Městský obvod Pardubice I. opakovaně marně
vyzýval k nápravě vadného stavu. Městský obvod Pardubice I. věc řeší tím, že nejedná,
problematiku odklání a přehazuje mezi Městským obvodem Pardubice l. a Magistrátem měst
Pardubic, případně dalšími orgány, institucemi a organizacemi, odpovídá bezobsažně mimo
meritum věci, bez potřebného zdůvodněni, či chybně. Postup Městského obvodu Pardubice I.
je nesprávný, pravděpodobně i protiprávní a v rozporu s dobiými mravy. Městský obvod
Pardubice l. je odpovědný za dodržování zákonů a vyřizování záležitosti občanů, firem,
spoLků atd.

Spolek ,,Za přírodní Park Na Špici" adresuje Městskému obvodu Pardubice I. tuto
stížnost a vyzývá vás k nápravě následujících záležitostí, která jsou v odpovědnosti
Městského obvodu Pardubice I. jako provozovatele a vás jako starostky obvodu, která
za věc nese osobní odpovědnost.

l. Dodržovat platný úzeníní plán v Parku Na Špicí. Neprodleně zastavit činnostzařízení, která
jsou postavena a provozována v rozporu s platnýni ílzelllníln plánem, jako jsou hřiště,
lnul[ifLlnkčni hřiště, ,,griloviště", ,,lanová dráha" aj.

. 2. Napravit hrubé porušování platného úzenmího plánu a odstranit z lokálního biocentra LBC" 8 a nadregionálního biokoridoru Pardubické Labe stavby, které jsou v rozporu s územním
plánem a zásadami Činnosti v území ekologické stability (ÚSES) schválenými
zastupitelstvem města Pardubic. Jedná se o stavby nesouvisející s funkcí hlavní dle územního
plánu a neslučitelné s fůnkceini lokálního biocentra a nadregionálního biokoridor,ujakoje
multifunkční hřiště, dětské hřiště, veškeré asfaltové plochy, lanovka atd. nepřipouští.

3. Odstranit sítě a oplocení, které brání v migraci živočichů a usinrcují ptactvo.
Městský obvod Pardubice I. obdržel o p a k o v a n é fotodokumentaci uhynulých ptáků a dalšlcb
živočichů, kteří uvízli v síti. Sít' brání v migraci dalším chráněnýin živočichůni. Dosud nedošlo
k účinné Upravě. Umístění tzv. ,,soviček"na síťje naprosto neúčinné. O tom byl již Magistrát
iněsta Pardubice i Městský obvod Pardubicel. infolmová[), bez nápravy.

4. Pozorovatelnu ptáků využívatvýhradně k tomuto dotačnímu účelu , nikoli jako grilovišrě, ke
konzurnaci alkoholu, k pronajímání prostor pvo bujaré akce, jejichž účastníci zajíždějí do parku
přes zákaz vjezdu za asistence pracovníků Magistrátu města Pardubic a/nebo MěstSkého obvodu
Pardubice I.
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5. Postupně nahradit asfalt na parkovacích plochách a komunikacích povrchem mlatovým.

6. Odstranit nepovolenou lanovku , kteráje také zdrojem nq)řípustného hluku.

7. Neumist'ovat do prostoru parku jakékoli náčiní nebo zařízeni, které je zdrojem hluku
v rozporu s územním plánem a zásadami USES LBC 8; workoutové hřiště, boxovací pytel,
pingpongový stůl a podobně. Tato zařízení v rozporu s územníin plánem odstranit.

8. Nepoužívat, jak je dnes běžné, fukar, jehož hluk přemhuje 90 DB Fukarje používán denně cca 3
hod., což opět poškozuje životní prostředí. Je třeba používat prostředky šetrné k životnímu
prostředí, jako .jsou hrábě, koště apod.

9. Nepovolit a neumožnit konání nepřípustných akcí z hlediskaúzemního plánu, lokálního
biocentra inadregionálnmo biokoridoru a platných ŮSE, jako je Sportovní park Při těchto akcích
přesahuje hluk běžně 100 DB. Návštěvnici Spoňovního parku plaší živočichy, decimují
rostlinstvo. Auta vjíždějí bez zábran do parku, kde i parkují.

V Parku na Špici by bylo vhodné vybudovat naučnou stezku. Do revitalizace zde žilo
velké množství živočichů a to i zákonem chráněných. Do tzv. revitalizace zde žily i labutě a
vyváděly mladé. Magistrát města Pardubic, Městský obvod Pardubice I. ani Krajský úřad
Pardubického kraje nejsou oprávněny odsouhlasit zmenšení ochrany chráněných a vysoce
chráněných živočichů ani změkčeních předpisů a nařízeni, kterými se území parku Na Špici
řídí. Smyslem naučné stezky by mělo být představení zde žijících živočichů a objasnit
opatřeni na jejich ochranu v území. Návštěvníci parku, naši spoluobčané, děti a mládež mají
právo vidět nezničenou přírodu.

Spolek ,,Za přírodní Park Na Špici usiluje navrátit Park Na Špici do zóny klidu a
odpočinku pro naše spoluobčany, chránit přírodu, zejména živočichy, kteří zde žijí.

Spolek ,,Za přírodní Park na Špici" i ostatní spřátelené spolky s ekologickým zaměřením
mají zájem aktivně se účastnit napravení škod po neodborně provedené, uspěchané a
minimálně z části nepřípustné revitalizaci Parku Na Špici a přispět k nápravě vadného stavu.

Za tímto účelem spolek nabízí Městskému obvodu Pardubice I. spolupráci např. při
vybudování naučné stezky, organizaci happeningů a přednášeŔ s tématikou ochrany přírody
apod.

Je skutečností, že v blízkém okolí lokality Parku Na Špici je sportovišť' více než dost a do
Parku Na Špici nepatří
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MĚSTSKÝ OBVOD
PARDUBICE1
U Divadla 828
530 02 PARDUBICE

Č. j. ÚMOI/1035/2021/KU/SEKR/Mt
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Pardubice 3. března 2021

Sděleni ke stížnosti

Dne 4. 1. 2021 jsem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Pardubice l obdržela stížnost
spolku "Za přírodnÍ park na Špici" (dále jen ,,spolek") zastoupeného Milošem Holečkem
z důvodu možného porušeni právních předpisů, porušení řádné péče při správě a provozu
majetku města Pardubice a Městské části Pardubice l, jakož i možného porušeni územního
plánu a statutu |oká|njho biocentra a nadregionálnIho koridoru, ve kterém se park Na Špici
nachází.

Součástí zaslané stížnost jsou pak tyto, níže výslovně citované, body:
1. Dodržovat platný územní plán v Parku Na Špici. Neprodleně zastavit činnost

zařlzenl, která jsou postavena a provozována v rozporu s platným územním plánem,
jako jsou hřiště, multifunkční hřiště, ,,gri/oviště': ,,lanová dráha" aj.

2. Napravit hrubé porušování platného územního pIánu a odstranit z lokálního
biocentra LBC 8 a nadregionálního biokoridoru Pardubické Labe stavby, které
jsou v rozporu s územním plánem a zásadami činnosti v územní ekologické
stability (ÚSEC) schválenými zastupitelstvem města Pardubic. Jedná se o stavby
nesouvise//c/ s funkci hlavni dle územního plánu a neslučitelné s funkcemi /oká/n/ho
biocentra a nadregioná/n/ho biokoridoru, jako je mu/tifunkčn/ hřiště, dětské hřiště,
veškeré asfaltové plochy, lanovka atd. nepřipouští.

3. Odstranit sitě a oploceni', které bráni v migraci živočichů a usmrcuji ptactvo. [. ..l
4. Pozorovatelnu ptáků využívat výhradně k tomuto dotačnímu účelu, nikoli jako

gnloviště, ke konzumaci alkoholu, k pronajlmánl prostor pro bujaré akce, jejichž
účastníci zaj/žděj/ do parku přes zákaz vjezdu l. ..l

5. Postupně nahradit asfalt na parkovacích plochách a komunikacích povrchem
mlatovým.

6. Odstranit nepovolenou lanovku, která je také zdrojem nepřípustného hluku.
7. Neumist'ovat do prostoru parku jakékoli náčiní nebo zařízení, které je zdrojem

hluku v rozporu s územním pIánem a zásadami USES LBC 8; workoutové hřiště,
boxovací pytel, pingpongový stůl a podobně. Tato zařízen v rozporu s územním
plánem odstranit.

8. Nepoužívat, jak je dnes běžné, fukar, jehož hluk přesahuje90 DB. Fukarje použ/ván/
denně cca 3 hod., což opět poškozuje životní prostředí. je používat prostředky šetrné
k životnímu prostředí, jako jsou hrábě, koště apod.

tel.: 466 046 011 ID dat. schr.: 5hpbxbt lČ: 00274046 DIČ: CZ-00274046
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9. Nepovolit a neumožnit konání nepřípustných akcí z hlediska územního plánu,
/oká/n/ho biocentra i nadregioná/niho biokoridoru a platných ŮSE, jako je Sportovní
park. Při těchto akcích přesahuje hluk běžně 100 DB. Návštěvníci Sportovního parku
plaší živočichy, decimu// rostlinstvo. Auta vil"žděj/" bez zábran do parku, kde iparkujl.

K podané stížnosti spolku uvádím nás|eduiÍcÍ.

Ad 1 a 2
Předně je nutno uvést, že plocha parku Na Špici je v územním plánu města Pardubice
vyznačena jako ,,Zeleň rekreační" (či ,,ZR"). Jako jedno z hlavních přípustných využití této
plochy územní pIán explicitně stanovi i ,,nekryté plochy pro sport a doplňkové stavby
těchto ploch, drobné stavby občanské vybavenosti l. .J".
Jako další možné doplňkové využiti této plochy pak územní pIán dále výslovně
vyjmenovává:

· dětská hřiště
· drobná architektura, odpočívadla, altány
· pěší komunikace
· cyklistické stezky, hipostezky
· vodní prvky".

Hřiště, multifunkční hřiště, griloviště, ani lanová dráha nejsou provozovány v rozporu
s územním plánem města Pardubic, neboť' územní plán je přímo připouští jako hlavni a vedlejší
možné využití plochy parku Na Špici. Nadto doplňuji, že územní studie ze dne 20. 9. 2011,
jakož i územní studie ze dne 10. 12. 2015 předpokládají, že v místě, kde se nyní dětské hřiště
včetně herních, cvičebních a dalších doplňkových prvků nachází, bude skutečně vybudováno.
Samotný územní pIán provoz dětského hřiště včetně herních a cvičebních prvků, jakož
i urMstění drobných staveb občanské vybavenosti (např. griloviště, altány apod.) a další
drobné architektury v oblasti parku Na Špici předpokládá a nevylučuje.
Rovněž stavbu asfaltových ploch umožňuje samotný územní plán - a to jak v případě pěších
komunikaci a cyklistických stezek, tak i v případě zpevněných ploch nacházejIcich se
v bezprostřed ni blízkosti se stavbami. Územní plán totiž stanoví: ,,Zastavěná plocha stavby,
která pInl výhradně funkci doplňkovou v ploše zeleně (např. občerstveni, veřejné WC,
půjčovna sportovního náčiní pro plochy sportu provozované ve funkční ploše apod.) a
bezprostředně s touto stavbou souv/sej/c/ zpevněné plochy (např. rozšířený chodník,
nástupní prostor k objektu, terasa l- ..ľ'-
Není tedy skutečností, že by spolkem napadané urMstění dětského hřiště,
multifunkčního hřiště, griloviště, lanovky a asfaltových ploch územní pIán vylučoval,
neboť' územní plán je naopak výslovně předpokládá a umožňuje.

Ad 3

V souladu s obecně závaznou yyh|áškou č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubic,
ze dne 21. 11. 2019, platí, že Uřad městského obvodu Pardubice l je toliko provozovatelem
parku Na Špici.
Jako provozovateli pak Úřadu městského obvodu Pardubice l není známo, že by v souvislosti
s umístěnými sítěmi sloužíckni k zachytávání míčů na sportovním hřišti došlo k úhynu ptactva
či jiných živočichů. Úřadem městského obvodu Pardubice 1 nejsou evidována žádná uhynulá
zvířata ani ptactvo.

tel.: 466 046 011 · ID dat. schr.: 5hpbxbt lČ: 00274046 DIČ: CZ-00274046
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Umístěním síti nedošlo k narušeni koncepce zeleně, ani nedošlo k narušeni rázu a charakteru
lokality, přičemž při uMstěni síti jsou plně respektovány přÍrodnj, kulturní a urbanistické
hodnoty lokality i širšího území. Opětovně však uvádím, že Úřad městského obvodu
Pardubice l je toliko provozovatelem parku Na Špici, nikoli jeho vlastníkem či snad
stavebníkem.

Ad 4

Jak již bylo uvedeno výše (ad 1 a 2), územní plán města Pardubic připouští jako možné využiti
plochy parku Na Špici i drobné stavby občanské vybavenosti, kterou kryté griloviště bezesporu

je.
Konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích je pak upravena obecně
závaznou vyhláškou č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek
Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, Č. 7/2013, Č. 4/2014,
Č. 6/2014, Č. 3/2015, Č. 4/2016, Č. 5/2016, Č. 7/2016, Č. 3/2017, Č. 4/2017, Č. 5/2017, Č. 8/2017,
Č. 5/2018, Č. 2/2019 a Č. 5/2020.
Konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezených přilohou č. 5 této
obecně závazné vyhláška je zakázána. Příloha č. 5 vyhlášky o veřejném pořádku stanoví,
že zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích se vztahuje
i na vymezené části parku Na Špici - konkrétně se jedná o prostor dětského hřiště
a prostor víceúčelového hřiště (nikoliv však prostor, kde se nachází kryté griloviště).
Vyhláška o veřejném pořádku tak stanovi konkrétní lokality, na nichž je konzumace alkoholu
explicitně zakázána. V případě parku Na Špici se jedná o lokalitu dětského hřiště
a vÍceúče|ového hřiště - tedy nikoliv krytého griloviště.
Nadto pouze doplňuji, že v obecné rovině platí, že kontrolu dodržování povinností stanovených
obecně závaznou vyhláškou provádí obecní policie (resp. městská policie), případně Policie
České republiky. To znamená, že i v případě, kdy by na území, kde se nachází kryté griloviště,
byla konzumace alkoholu obecně závaznou vyhláškou zakázána, by byla k dodržování této
povinnosti oprávněna toliko Městská policie Pardubice (případně Policie České republiky)
a nikoliv Úřad městského obvodu Pardubice 1.
K otázce vjezdu motorových vozidel uvádím, že svislým dopravním značením je
zakázán do parku Na Špici vjezd všem motorovým vozidlům - mimo Povodí Labe, SmP
a.s. a Členů oddílu kanoistiky Synthesia, a dále mimo vozidel stavby a Vodovodů a
kanalizaci Pardubice a.s., přičemž při účasti na provozu na pozemních komunikacích je
každý povinen řídit se mj. dopravními značkami v souladu s ust. § 4 písm. C) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
neboť' v opačném případě se tak fyzická osoba dopouští přestupku.
Úřad městské části Pardubice I však není nadán pravomocí kontrolovat dodržováni
dopravních značeni jednotlivými účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Ad 5

Územní plán stanoví jako podmínky pro využití ploch vymezených pro systém ÚSES (územní
systém ekologické stability), že plochy graficky vymezené jako systém ÚSES (biocentra a
biokoridory na nadregionálnI, regionálnI i |oká|ní úrovni) lze využívat pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohroženi nebo oslabení ekostabilizační funkce, přičemž
zásahy, které by mohly vést k ohroženi či oslabeni ekostabilizační funkce je zejména
umist'ování staveb (s výjimkou nezbytné technické a dopravní infrastruktury
a stabilizovaných ploch zastavěného území).

Územní pIán nestanoví, jaký materiál lze pro výstavbu cyklistických stezek, hipostezek,
pěších komunikaci, parkovacích ploch a dalších použít. Požadavek spolku tak nemá
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oporu ani v územním plánu města Pardubice, ani v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon") či jiných právních předpisech.

Ad 6

jak již bylo uvedeno ve sděleni k výzvě k zastaveni provozu lanovky v parku Na Špici ze dne
1. 2. 2021, lanovka umístěna v parku Na Špici není stavbou a ani výrobkem plníchn funkci
stavby ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona. Podmínkou urrňstění lanovky tedy není
vydáni stavebního povoleni.
Lanovka nacházejicí se v parku Na Špici není umístěna v rozporu se stavebním zákonem,
nýbrž ani v rozporu s územním plánem města Pardubice. Územní studie ze dne 20. 9. 2011,
stejně jako i územní studie ze dne 10. 12. 2015 předpokládá, že v místě, kde nyní dětské hřiště
je, bude dětské hřiště vybudováno, a to i včetně herních a cvičebních prvků (jako je například
lanovka). Územní plán umistění a provoz dětského hřiště (vC. herních a cvičebních prvků)
v oblasti parku Na Špici předpokládá a nevylučuje ho.

Ad 7

Tzv. workoutové hřiště, boxovací pytel, pingpongový stůl a další herní prvky nejsou v parku
Na Špici umístěné v rozporu se stavebním zákonem a ani v rozporu s územním pIánem města
Pardubic.
Jak již bylo uvedeno výše (ad 1, 2 a 6), územní plán umístěni a provoz dětského hřiště
a s tím souvisejÍcÍch herních a cvičebních prvků v oblasti parku Na Špici výslovně
předpokládá jako přípustné hlavní využiti.

Ad 8

K používáni fukaru na listí (či vysavače na listí) lze pouze uvést, že neexistuje žádné zákonné
omezeni upravujÍcÍ (ne)možnost jeho využiti.

Ad 9

Akce konané na území parku Na Špici nejsou územním plánem ve vztahu k tomuto parku
omezeny. Konáním akce s názvem Sportovní park Pardubice nedochází k narušeni
obnovy, ohroženi nebo oslabeni ekostabilizačni funkce územního systému ekologické
stability.
K otázce vjižděnI motorových vozidel do prostoru parku Na Špici i přes zákazové
dopravní značeni opětovně uvádím, že Úřad městské části Pardubice l není nadán
pravomoci kontrolovat dodržováni těchto dopravních značeni jednotlivými účastníky
provozu na pozemních komunikacích (nýbrž toliko Městská policie Pardubice či Policie ČR).

Í,Gi%íský cs'jcc' Pa'diibice I
U Uivadla 828

530 02 Pardubice
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Městský obvod Pardubice l.
Vážená paní
Bc.Alena Stehnová
starostka
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Úřad měs%ého,obvodu parduhice l. ,

počet listů: .. "" "
Dočet příloh: . ' """""""""""""""

27.12.2020

věc: výzva k zastavení provozu lanovky v Parku Na Špici

Dopisem Magistrátu města Pardubic, stavební úřad ze dne 3.12.2020 č.j. MmP 11633712020
bylo našemu SpoLku sděleno, že lanovka, která je provozována v Parku Na špicj nemá
stavební povolení.

Městský obvod Pardubice I. je správcem Parku na Špici, z čehož mu vyplývají povinnosti a
odpovědnost na úseku provozu Parku Na Špici.

Lanovka nemůže být provozována.

Nad rámec tohoto sdělení je nepochybné, že se jedná o zařízení, které je v Parku Na Špici
uniístěno v rozporu s územním plánem. Podle platného územního plánu nesmí být V Parku
Na Špici umístěna jakákoli stavba a zařízeni způsobující hluk. Lanovka Zařízeni působí
v Parku Na Špici mechanický hluk.
Je rovněž zřejmé, že toto zařízení nemůže být V Parku Na Špici umístěno z důvodu, že Park
na Špici se nachází v lokálním biocentru a nadregionálním biokoridoru. Umístěni lanovky je
zde nepřípustné.

Z výše uvedených důvodů Vás vYzýváme k okamžitému zastavení provozu lanovky
v PzĹrku na Špici.

Současně Vás vyzýváme,, abyste neprodleně učinili podnět Magistrátu města Pardu bic,
stavebnímu úřadu k bezodkladnému zahájení řízeni o odstranění stavby lanovky
v Parku Na Špici.

Příloha:
,,Rozhodnutí" odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ze dne 3.12.2020
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"q'." Magistrát města Pardubic
m. "' ., Stavebm úrad

Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Pardubice
0 :,

SOOBX01NCDZW

Váš dopis zn.:
Ze dne: 18.11.2020

Číslo jednací: MmP 116337/2020
Spisová značka:
Počet listů: 1
Počet příloh: O

Vyřizuje: Ing. Skladanová Kateřina
Telefon: +420 466 859 176
E-mail: katerina.skladanova@mmp.cz

Datum: 03.12.2020

Spolek "Za přÍrodní park na Spici"
Na Ležánkách č.p. 1922
Bílé Předměstí
530 03 Pardubice 3

ROZHODNUTÍ

ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE

výrok:
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen ,,zákon Č. 106/1999 Sb.°')
příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen ,,správni
řád"), rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb. s odkazem na ustanoveni § 2 odst. 4
zákona č. 106/1999 Sb. tak, Že

odmítá
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 23.11.2020.

.
Odůvodněni:
Stavební úřad obdržel dne 23.11.2020 od spolku "Za přírodnÍ park na Špici", IČO: 092 99 963, se
sídlem Pardubice-Bilé Předměstí, Na Ležánkách č.p. 1922, nás|edujicí žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 23.11.2020:

Žádáme o nás|edujÍcÍ informace (dokumenty):

- ověřené stavební povolení ke stavbě lanovky v parku Na Špici, Pardubice, kde jestavebně povolena lanovka v textové části, včetně ověřené výkresové dokumentace,
kde je lanovka zakreslena

K žádosti spolku "Za přírodn' park na Špici" ze dne 23.11.2020 stavební úřad sděluje, že podle
ustanoveni § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnuti a vytvářeni nových informaci. Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část

1
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v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálnIho. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými
povinné subjekty v danou chvíli disponuji, tzn. k informacím reálně existujIcim. Stavební úřad
požadovaným stavebním povolením ani ověřenou výkresovou dokumentaci, které spolek "Za
přírodní park na Špici" žádá, nedisponuje. Stavební úřad sděluje, že režim zákona o svobodném
přístupu k informacím nestanovuje povinnost sdělovat budoucí rozhodnuti povinného subjektu,
vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice či nové informace vytvářet, na základě
toho tedy nen" možné požadované informace spolku "Za př°rodn1 park na Šp'c"' poskytnout.

Z ustanovení § 15 odst. 1 zákona Č.106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byt' i jen
z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízeni žádosti rozhodnutí o odmítnuti žádosti, popřípadě
o odmítnutI části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

S ohledem na výše uvedené rozhodl stavební úřad tak, že žádost o poskytnuti informace odmítl.

Poučeni o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnuti lze podle ustanovení § 16 a § 20 odst. 4 zákona Č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím podat odvoláni, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámeni, ke
Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, který
o odvoláni rozhodne, a to cestou Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, u něhož se
odvolánI podává.

Ing. Kateřina Skladan
referent stavebního úřadu
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Sdělení k výzvě k zastavení provozu lanovky v parku Na Špici

Dne 28. 12. 2020 jsem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Pardubice l obdržela výzvu
spolku "Za přÍrodní park na Špici" (dále jen ,,spolek") zastoupeného Milošem Holečkem
k zastavení provozu lanovky v parku Na Špici společně s kopií rozhodnutí o odmÍtnutí žádosti
o poskytnutí informace Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu ze dne 3. 12. 2020, č. j.
MmP 116337/2020.

Stavební úřad svým shora uvedeným rozhodnutím odmítl poskytnout informace na základě
žádosti o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu
k informacím"). Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace, resp. ověřeného stavebního
povoleni ke stavbě lanovky v parku Na Špici včetně ověřené výkresové dokumentace, kde je
lanovka zakreslena.

Požadovanou informaci však stavební úřad nemohl poskytnout, neboť' se jedná o informaci
reálně neexistujÍcÍ, kterou stavební úřad coby povinný subjekt dle zákona o svobodném
přístupu k informacím nedisponuje, pročež žádost svým rozhodnutím odmítl v souladu
s ust. § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Z podané výzvy dále vyplývá, že dle spolku nesmí být lanovka v parku Na Špici provozována,
neboť' je zde umístěna v rozporu s územním plánem statutárního města Pardubic, a to
z důvodu, že dle územního plánu nesmí být v městském parku umístěna jakákoliv stavba
a zařízeni způsobující hluk. Zároveň je dle spolku nepřípustné, aby se v lokálnkn biocentru
a nadregionálnIm biokoridoru nacházelo zařIzení v podobě lanovky.

Součástí výzvy je rovněž žádost o okamžité zastaveni provozu lanovky v parku Na Špici
společně s výzvou k učinění podnětu Magistrátu města Pardubic, stavebnímu úřadu
k bezodkladnému zahájeni řIzenI o odstranění stavby lanovky v parku Na Špici.

K podané výzvě k zastaveni provozu lanovky v parku Na Špici uvádím nás|eduiÍcÍ.
V souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), platí, že: ,,Stavbou
se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážni techno/ogi/, bez zřetele
na jejich stavebně technické provedení, použité stavebné týrobky, materiály a konstrukce,
na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí
dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek p/n/c/ funkci stavby. [..j".

tel.: 466 046 011 ID dat. schr.: 5hpbxbt lČ: 00274046 DIČ: CZ-00274046



ľ1 ĚSTSKÝ OBVOD
PARDUBICEi
U Divadla 828
530 02 PARDUBICE

Lanovka umístěná v parku Na Špici však svou povahou není stavbou ani výrobkem
pInIcim funkci stavby.

S ohledem na to, že lanovka umístěná v parku Na Špici není stavbou a rovněž není ani
výrobkem p|nÍcÍm funkci stavby, není podmínkou pro její urMstěni vydání stavebního
povoleni (pouze pro doplnění uvádím, že podle ust. § 103 odst. 1 písm. el bod 16. stavebního
zákona platí, že výrobky p|nÍcÍ funkci stavby, včetně základových konstrukci pro ně stavební
povoleni ani ohlášeni ostatně ani nevyžaduji)·

Lanovka nacházející se v parku Na Špici tedy nebyla umístěna v rozporu se stavebním
zákonem ani s územním plánem města Pardubice. Nadto i územní studie ze dne
20. 9. 2011, jakož i územní studie ze dne 10. 12. 2015 předpokládá, že v místě, kde nyní
dětské hřiště je, bude dětské hřiště vybudováno, a to i včetně herních a cvičebních prvků (jako
je například lanovka). UmÍstěním lanovky nedošlo k narušení eko|ogicko-stabi|izačnÍ funkce
biokoridoru (biocentra), neboť' územní plán umistění a provoz dětského hřiště (vC. herních
a cvičebních prvků) v oblasti parku Na Špici předpokládá a nevylučuje ho.

V současné době tedy není Úřadu městského obvodu Pardubice I coby provozovateli tohoto
parku (v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, kterou se vydává statut města
Pardubic, ze dne 21. 11. 2019), známo žádné pochybení týkající se umístění a provozu
lanovky v parku Na Špici. Uvedené však zcela nepochybně nebráni tomu, aby se Spolek
,,Za přÍrodni park na Špici" prostřednictvím svého předsedy Miloše Holečka obrátil na příslušný
stavební úřad se žádostí o posouzeni, příp. aby podal podnět k zahájeni řízeni podle ust. § 42
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (pročež v případě, kdy
stavební úřad neshledá důvod k zahájení řízeni z moci úřední, toto řízeni nezaháji, neboť', jak
je uvedeno výše, se nejedná o stavbu ve smyslu stavebního zákona,).

1í'?ěscský c±jc ť P.zrd;.'blce l
U ijivacila 828

530 02 Pardubice
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2l.prosince 2020

věc: Žádost o povolení umístění fotoprafií v Parku Na Špici

Vážená paní starostko,

tímto Vás spolek ,,Za přírodní Park Na Špici" žádá o souhlas s uniístěnim t"otografii
v Parku Na Špici a to na sit', která je umístěna okolo tzv. ,,Multifunkčního hřiště",

Multifunkční hřiště je v Parku Na Špici umístěno v rozporu s územnún plánem. Siť
okolo hřiště je umístčna rovněž v rozporu s územním plánem. V důsledku nelegálně
umístěného hřiště v lokálním biocentru a nadregionálnini biokoridoru v Parku Na Špici
zbytečně umírají živočichové. včetně chráněných.

V okolí hřiště budou umístěny fotograňeživočichů, kteří zemřeli kvůli l)ečijlnosti
Městského obvodu Pardubice l. a Vás osobně jako starostky. při řešení této problcniatiky..
Jedná se o cyklus fotografii, které budou připevněny na siť bezpečnýni způsobein, kteiý
vylučuje poškozeni cizího níajetku. V neposlední řadě půjde o ochranu ptáků, kteří na sit'
nalCtávaji. ,,Sovičky"'. které tam jsou umístěny nyní, svoji funkci neplni. což vyplývá. miino
jiné. z rostoucí frekvence úhynu živočichů. Park na Špici se nachází v lokálním biocentru a
lladregionálllím biokoridoru. Jeho primárni rolí je·chránit živočichy a rostlinstvo v lokalitě.
Obyvatelům Pardubic by park měl zajistit možnost klidného oddechu.'"

Namísto toho Městský obvod Pardubice l. v dotačníni titulu ,,Pozorovatelna ptáků"
organizuje párty s grilováním, alkoholem a nezřídka i omamnými látkami. Trpí příroda i
rezidenti.

O vyřízení žádostižádáme v zákonné lhůtě.

S pozdravem.

" m
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Č. j. ÚMOI/6637/2020/KU/SEKR/Mt Pardubice 26. února 2021

Sděleni k žádosti o povolení umistěni fotografii v Parku Na Špici

Dne 28. 12. 2020 jsem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Pardubice l obdržela žádost
spolku "Za přÍrodni park na Špici" (dále jen ,,spolek") zastoupeného Milošem Holečkem
o povoleni umístěni fotografií v Parku Na Špici, a to na sit' umístěnou okolo tzv. ,,Mu|tifunkčního
hřiště".
Vaše žádost byla předložena k vyjádřeni vlastníku předmětného parku Na Špici Statutárnímu
městu Pardubice, který s Vaším záměrem souhlas neudělil.
Z uvedeného důvodu je Vaše žádost zamítnuta.
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27.prosince 2020

věc: výzva k zastavení a zamezení provozu a užívání multifunkčního hřiště v Parku
Na Špici

Vážená paní starostko,

v souvislosti v nařízenírni vlády k mimořádnému stavu Vás spolek ,,Za přírodní park
Na Špici" jako pmvozovatele parku Na Špici vyzývá k okamžitému zastavení provozu tzv.
multifunkčního hřiště v ParlaĹ Na Špici a k zamezení užívání hřiště po celou dobu zákazu.

Městský obvod Pardubice I. již od jarní pandemie porušuje vládní zařízení. Hřiště
ponechává v provozu a dokonce je ani nezamyká. Podle správců z důvodu, že uživatelé na
hřiště pronikají pod sítí. To ovšem není žádný důvod pro porušováni vládních nařízení.

Porušování vládních nařízení je dlouhodobé a soustavné, což má spolek
zadokumentováno.

Pokud bude porušování vládních nařízení pokračovat, učiní Spolek další kroky
k nápravě. Kolektivní dotykové hry a pohyb v omezeném prostoru hřiště výrazně přispívají
k nákaze COVID 19.

S pozdravem,

' m
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Sdělení k výzvě k zastavení a zamezeni provozu a užIvánI multifunkčního hřiště v parku
Na Špici

Dne 28. 12. 2020 jsem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Pardubice l obdržela výzvu
k zastaveni a zamezení provozu a užIvánI multifunkčního hřiště v parku Na Špici spolku
"Za přirodnÍ park na Špici" (dále jen ,,spolek") podanou jeho předsedou Milošem Holečkem,
a to z důvodu možného porušování vládních nařizení, neboť' hřiště není zamknuté a občané
tak mohou hřiště využívat.
V souladu s ČI. l odst. 3 písm. f) usnesení vlády České republiky ze dne 18. 1. 2021 č. 53,
o přijeti krizového opatření, platí, že se zakazuje: ,,provoz a použ/ván/ sportovišť ve vnitřních
prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo
kulečníku, tréninková zař/zen/) a vnitřních prostor venkovních sportovišť l. ..l "
Zcela totožně stanovovalo i usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 č. 1332,
o přijetí krizového opatřeni, či usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12 2020 č. 1376,
o přijetí krizového opatřeni (účinných v době před a během podání výzvy spolku k zastaveni
a zamezení provozu a užÍvánj multifunkčniho hřiště v parku Na Špici).

Z dikce jednotlivých usnesení vlády České republiky vyplývá, že k omezení dochází pouze
ve vztahu k vnitřním prostorům sportovišť'. V souvislosti s uvedeným je třeba uvést, že
v případě sportoviště nacházejÍcÍho se v parku Na Špici se jedná o venkovní sportoviště,
přičemž k omezení provozu venkovních sportovišť' usnesením vlády České republiky nedošlo.

Dle ČI. || odst. 8 usnesení vlády České republiky ze dne 18. 1. 2021 č. 53, o přijetí krizového
opatřeni, dále platí, že se zakazuje volný pohVb osob na území celé České republiky v době
od 5:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a
sportování na venkovních sportovištích.

Ačkoliv v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, kterou se vydává statut města
Pardubic, ze dne 21. 11. 2019, jakož i v souladu s provozním řádem městského parku Na Špici
platí, že Úřad městského obvodu Pardubice l je provozovatelem tohoto parku, z přijatých
usnesení vlády České republiky nevyplývají provozovatelům (příp. vlastníkům)
venkovních sportovišť' a hřišť' žádné zvláštní povinnosti.
Nadto dále doplňuji, že Úřad městského obvodu Pardubice l není nadán pravomoci
kontrolovat dodržováni vládních opatření (pravomoci kontrolovat dôdržovánľ přijatých

tel.: 466 046 011 ID dat. schr.: 5hpbxbt lČ: 00274046 DIČ: CZ-00274046



ŕ1 ÉSTSKÝ OBVOD
PARDUBICE '
U Divadla 828
530 02 PARDUBICE
vládních opatření je nadána toliko Policie České republiky, případně strážnici Městské policie
Pardubice).
Úřad městského obvodu Pardubice l tak není oprávněn ani povinen kontrolovat
dodržování přijatých vládních usneseni, přičemž Úřadu městského obvodu Pardubice l
ani jakožto správci multifunkčního hřiště nacházejÍcÍho se v parku Na Špici nevyplývají
z vládních usneseni žádné zvláštni povinnosti v souvislosti s šířením nákazy covid-19.

Městský P.ärd'íbice l
U Divadla 8213

530 02 Pardubice

Bc. Alena ,Stehnová
starostka MÔ Pardubice l

tel.: 466 046 011 ID dat. schr.: 5hpbxbt · lČ: 00274046 P DIČ: CZ-00274046



Městský obvod Pardubice I.
Vážená paní
Bc.Alena Stehnová
starostka
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

POČet 1istů·' . ,, 'l

Počet r)h1oh- ,, " ,E. '""'

27.12.2020

věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě zákona Č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o
poskytnutí protokolu o roční inspekci lanovky, resp. lanové dráhy, umístěné v Parku Na Špici
ze dne 27.5.2020 evidenční číslo protokolu V./2020. Dále Vás žádáme o předcházející dva
protokoly z pravidelných ročních kontrol lanovky lianové dráhy.

O dodániprotokolů žádáme v zákonné lhůtě.

O informaci žádá:



Úřad městského obvodu Pardubice l
tajemnice úřadu

U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Ev. č.: 174/2021
č.j.: UMOI/6583/2020/KU/Kř

V Pardubicích dne 7. ledna 2021

PoskytnutI informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městského obvodu Pardubice l obdržel dne 28. 12. 2020 vaši žádost o poskytnutí
informace - poskytnuti protokolu o roční inspekci lanovky, resp. lanové dráhy, umístěné
v Parku Na Špici ze dne 27. 5. 2020 a o předcházejÍcÍ dva protokoly z pravidelných
ročních kontrol lanovky/lanové dráhy. Vyžádané dokumentace přikládáme k tomuto
vyrozuměni.

Úřôd o!xodu l
ivadla E.28
r'""

In Gabriela Křižková
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice l
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Zdeňka HollŽyičkoyá
Certifikovaná nezávisfá osoba
Keteňská 1329/18, 193 00 PRAHA 9
Te!.: 281 925 952, mobil: 603 520 407
email: sportservis@volny.cz

Člen Komory scmdnich znajcť!
a

Člen Hospoclákké komory ČR

PROTOKOL O ROČNÍ INSPEKCI

provedené na základě ČSN EN 1176 - 7: 2020
Metodiky Státního zdravotního ústavu č. CHŽP 35-11307-10

Metodiky MŠMT čj'. 24199/2007.-50 , Věstník // 2008
A požadavků na inspektory

evidenční číslo Drotokolu V. /2020

Posuzované herni prvky: Herni a sportovní prvky v areálu park Špica
Pardubice

Datum zpracováni:

Vypracovala:

2020-05-27

Houžvičková Zdeňka, nezávislá certifikovaná osoba

l
Profesní pojištění: pojištěni zodpovědnosti za škodu způsobenou provozní

l činnosti v oboru ,, revize dětských a sportovních zařizenI"
do výše plnění 10.000 000,- KČ

l
l

!
i
l
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Profesní odborná kvaůifikace:

::':

:

SOUDNÍ ZNALEC v oboru bezpečnost tělocvičen,
dětských a sportovních hřišť' Č.1937/Z

AUDITOR Č.01/2011 - uznaný Institutem technické
certifikace ITC Zlín a.s.

Nezávislá osoba certifikována v akreditovaném systému
Národním akreditačním orgánem ČIA ,,

( český akreditační institut zřízený vládou ČR )

Držitel certifikátu cerúfikačního orgánu CSQ - CERT při
České společnosti pro jakost č. 00008/17 - revizní technik

Držitel certifikátu certifikačního orgánu CQ CERT
Hospodářské komory ČR - č. 001/2007

"4

Osoba odborně způsobiBá v prevenci rizik
reg.č. DTPL/5-1005-12/PRE/2011
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,. 2) Absence lastových krytek.>
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3) Absence šroubových spojů.
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_- -.A - ." _...4) V dopadové ploše jsou velké kameny.

5) Na sedáku je prasklina.
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7) Lano se rozplétá
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Opatření k odstranění závad:
l) Ke zpevnění ocelovou pásovinou - objímkou, otřepy k opravě
2) K doplnění
3) K doplnění chybějících spojů
4) Norma požaduje pod lanovkou změkčenou plochu
5) K výměně.
6) K doplnění.
7) K opravě - konec lana upravit a zajistit proti rozplétání nebo k výměně
8) K dodání

Herni l)rvt'k" in"" l"' "r' avě vyhovovat základním pužadavkům
(".SNF:N !174' ( it"":--" lj



Zdeňka HouŽvičková
Certifikovaná nezávislá osoba
Keteňská 1329/18, 193 00 PRAHA 9
Tel.: 281 925 952, mobil: 603 520 407
email: zanap@volny.cz

,:¢:"1j,
Člen Komory soudních znalců

a
Člen Hospodářské komory ČR

PROTOKOL O
ROČNÍ ODBORNÉ TECHNQCKÉ KONTROLE

provedené na základě ČSN EN 1176 - 7 2009
Metodiky Státního zdravotního ústavu č. chžp 35-112,'07-10

Metodiky MŠMT č j. 24199/2007-50 , Věstník //2008

evidenční číslo protokolu V. /2019

Posuzované herní prvky: Herní a sportovní prvky v areálu park Špica
Pardubice

Datum zpracování:

Vypracovala:

2019-05-20

Houžvičková Zdeňka, nezávislá certifikovaná osoba

Profesní pojištěni: pojištěni zodpovědnosti za škodu způsobenou provozní
činností v oboru ,, revize dětských a sportovních zařízení"
do výše plnění 10.000 000,- Kč

l



Profesní odborná kvaĹifikace:

,: "1'íj:

SOUDNÍ ZNALEC v oboru bezpečnost tělocvičen,
dětských a sportovních hňšť Č.1937/Z

auditor č.01/2011 - uznaný Institutem technické
certifikace ITC Zlín a.s.

Nezávislá osoba certifikována v akreditovaném systému
Národním akreditačním orgánem ČIA

( český akreditační institut zřízený vládou ČR )

t9 m

E CLRT Ž

Q
Držitel certifikátu certifikačního orgánu CSQ - CERT při

České společnosti pro jakost č. 00008/17 - revizní technik

'C
-JJ

Držitel certifikátu certifikačního orgánu CQ CERT
Hospodářské komory ČR - č. 001/2007

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
reg.č. DTPL/5-1005-12/PRE/2011

2
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_-7_ k__ prostupuje vlhkost
Lanovka
Popis a identifikace herního prvku:
Herní prvek je pevně ukotven do terénu. Pevnost konstrukce, lana i sedátka je
bez závad. Herní prvek je onačen výrobním štítkem.

zjištěné závady:

Ĺ . M

.

,

. d

l) Riziko zachycení prstu na obou stranách, dle sdělení výrobce je vnitřní
mechanismus ke stlačení prstu daleko

12



- sedátko naráží do stojiny

Opatření k odstranění závad:
l) Odstranit riziko zachycení prstu
2) Norma povoluje zrnitost do 8 mm
3) K seřízení
4) V nedosažitelné výšce

DoporuČujeme při provozních kontrolách průběžně kontrolovat opotřebení
řetězových krajních ok ( horní a spodní ) u pojezdu

13
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Zdeňka HouŽviČkoyá
CertifikovaRá nezávislá osoba
Keteňská 1329/18, 193 OD PRAHA 9
Telefax: 281 925 952, mobil: 603 529 407
email: zanap@vdny.cz
www. nezavislarevize.cz

Člen Komoty soudních znalců
a

Člen Hospodářské kcdlnory ČR

(

I

PROTOKOL O
ROČNÍ ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLE

provedené na základě ČSNEN 1176- 7: 2009
Metodiky Sŕáů'i/ho zdravotního ústal/u č. chžp 35a12/07-10

Metodiky MŠMTčj 24199/2007-50 , Věstník l /2008

evidenční číslo protokôiu XI. /2018

Posuzované herni prvky : Herní a sportovní prvky v areálu parku Špica
Pardubice

i

Datum zpracováni :

Vypracovala :

2016-11-25

Houžvičková Zdeňka, nezávislá certifikovaná osoba

Profesní pojištěni: pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozní
činnosti v oboru ,, revize dětských a sportovních zařízeni"
do výše plněni 10.000 000,- KČ

1
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SOUDNÍ ZNALEC v oboru bezpečnost tělocvičen,
dětských a sportovních hřišť Č.1937/Z

0
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D

ČESKÁ
KYAL'TA

,':':-<á.'"\".i
7¢"LĹ"

' :::QW%y

AUDITOR Č.01/2011 - uznaný Institutem technické
certifikace ITC Zlín a.s.

Nezávislá osoba certifikována v akreditovaném systému
Národním akreditačním orgánem ČIA

(český akreditační institut zřízený vládou ČR)

Q
Držitel certifikátu certifikačního orgánu CSQ - CERT při

České společnosti pro jakost č. 02/2012 - revizní technik

€

Držitel certifikátu certifikačního orgánu CQ CERT
Hospodářské komory ČR - č. 001/2007

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
reg.č. DTPL/5-1005-12/PRE/2011

2
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Lanovka
Popis a identifikace herního prvku:

Lanovka sedadlového typu je pevně kotvená do terénu hřiště , výrobek je
společnosti Richter . Dopadová plocha je udusaná hlína a tráva. Výška volného
pádu je do 1 metru. Výrobní štítek je na herním prvku umístěn.

zjištěné závady:

l

l. Vytržené pouzdro u dojezdu lanovky z pryžového dorazu

r %

"" k

q
m

0

^_.Ĺ. u.
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Opatření k odstranění závad :
1. Seřídit a vypnout lano, u 130 kg zátěže má být sedák 40 cm nad terénem

2. Oprava a seřízení dojezdu
3. I když bylo kamenivo pod lanovku instalována z jiného důvodu než je

měkčení pádu , jedná se o velikost , která přináší rizika úrazu při pádu dětí
ze sedáku
Poznámka :

l:" ',.i' ,t'

y.' Á^
Y

Podélné praskliny nevykazují rizika zachycení prstů, neboť jsou podélné,
zužují se směrem dovnitř a nepřesahují 8 mm, neohrožují tedy bezpečnost
uživatelů, mohou všák ovlivnit životnost stojin.

Herni prvek může po opravách vyhovovat ČSN E ' ' É'·
F
V
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