
Zápis z jednání na Cvi , st eda 7. 8. 2019

ítomni:

Zorka Brožíková, místostarostka P íbrami

Jan Horák, OsV BH

Lenka H ídelová, ve ejnost BH

Pavel Mácha, TS P íbram

Jan Praisler, ve ejnost BH

Vladimír Srnka, OsV BH

Markéta Škodová, OsV BH

Ve st edu 7. 8. 2019 v 15:00 se sešli zástupci OsV B ezové Hory s místními obyvateli, paní
místostarostkou Brožíkovou a editelem TS P íbram panem Máchou na h išti na Cvi  k jednání
o dalším postupu rekultivace tohoto m stského „plácku“.

Po podrobné diskuzi se všemi p ítomnými bylo paní místostarostkou rozhodnuto, že:

1. TS P íbram objednají 20 m3 kopaného písku (pro kopaný písek hovo í oproti nímu to, že se
dá lépe „utáhnout“, tzn. pevn jší povrch h išt  a to, že se s ním dají lépe vyrovnat v tší
nerovnosti v okrajích h išt ) – tzn. investici cca 10 000 K .

2. Odstraní se nedopat ením p iva ené kari sít  z konstrukce za jednou z branek.
3. TS P íbram po dodání nákresu J. Horákem p ipraví a ohnou ty e, které pak J. Horák sám a na

své náklady p iva í ke konstrukci obou branek (p íprava na zav šení sítí).
4. sto zajistí p esné zm ení konstrukce za jednou z branek (u ulice Na Cvi , blíže ke dvoru

firmy INCO) pro instalaci sportovní ochranné sít  z polypropylenu nebo polyesteru. Ceny sítí
o tlouš ce 4–6 mm se pohybují od cca 50 do 100 K  za m2, což p i ploše cca 150 m2 bude
znamenat investici hrubým odhadem od 8 000 K  do 15 000 K . Cenové nabídky již nicmén
po posledním jednání zástupc  OsV s paní místostarostkou a odbory M Ú zjiš uje M. Štufka,
vedoucí OIRM.

5. TS zajistí výrobu chyb jící vstupní branky z ulice Na Cvi , v . záv .

Za OsV BH a ve ejnost se p ítomní zavázali po navezení a rozhrnutí písku (v termínu zhruba do t í
týdn ) k organizaci dalších ve ejných brigád, p i kterých dobrovolníci srovnají povrch – ten bude
následn  uválcován pracovníky TS – a v další spolupráci s TS nat ou fotbalové branky a konstrukci pro
zav šení sportovních ochranných sítí.

Jan Horák potvrdil, že m že být „správcem“ Cvi ny, který v budoucnu bude zajiš ovat každodenní
odemykání (6:00) a zamykání (21:00) h išt  a který se bude domlouvat i se zástupci sport. klub
a dalších organizací nebo ve ejnosti na konkrétních akcích, nap . pro d ti a dalších.



Paní místostarostka požádala zástupce OsV, a  OsV pošle žádost na odbor životního prost edí
o pokácení náletové t ešn  za plotem Cvi ny. Na stejném míst  byl ješt  nedávno další strom, který
v p lce letošního léta zni ila bou ka, a tím sou asn  došlo k porušení soklové zídky plotu. P ítomní
diskutovali pot ebu její opravy tak, aby nebyla ohrožena bezpe nost provozu h išt .

Zástupci B ezohorských dále uvedli, že by do budoucna bylo dobré umístit na h išt  lavi ky, st l
s lavicemi, odpadkový koš, p íp. sk  na sportovní ná iní.

ítomní dále s paní místostarostkou diskutovali finan ní zdroje na úpravy Cvi ny, upozornili na
e-mail p edsedy OsV T. Moslera, který zaslal p ed m sícem a p l starostovi m sta J. Konvalinkovi.
Osadní výbor B ezové Hory si p eje, aby zamýšlené investice do vybavení h išt  (sít  apod.)
financovalo m sto (nikoli OsV z vyhrazených prost edk ). Pan starosta možnost financování obnovy

stem sám zmínil p i ervnové sch zce s T. Moslerem. Paní místostarostka na dnešním jednání
uvedla, že by OsV m l nejen zajistit brigády, ale ze svého rozpo tu i investovat spolu s m stem do
sportovních ochranných sítí, p ítomní zástupci OsV to rozporovali s odkazem na to, že se jedná
o majetek m sta, do n hož m sto dlouhodob  v bec neinvestovalo a který je navíc využíván i ob any
z jiných m stských ástí. O finan ních náležitostech se bude dále jednat, nejd íve na sch zce zástupc
OsV BH s paní místostarostkou již tento pátek na M Ú.

V P íbrami, 7. 8. 2018

Zapsala M. Škodová


