
 

 
 

Zápis z 1. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel 
dne 16. ledna 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Červený Kostelec 

 
Přítomní členové: Vratislav Ansorge, Michal Brand, Marek Fiala, Pavel Matyska, Petr Pacák, Vojtěch Patera, 

Tomáš Pitřinec, Miroslav Neumann 
Omluveni:  Hana Škodová, Lukáš Ehl, Michal Pokorák, František Křeček, Petra Machová, Josef Vondra, 

Rostislav Petrák 
Neomluveni: 
Pověřený člen rady: Rostislav Petrák 
Hosté:  Jiří Regner 

 
 
 PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Park A. B. Svojsíka 
3. Tělocvična ZŠ V. Hejny 
4. Anketa – sídliště Gen. Kratochvíla 
5. Návrhy k drobným úpravám veřejného prostoru 

 
 
 

1. Schválení programu jednání 
Předseda komise konstatoval, že je komise usnášeníschopná.  
Předseda seznámil komisi s programem jednání.  

 
přijato, pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 
 

2. Park A. B. Svojsíka 
Komise byla seznámena s postupem projekčních prací v parku i s vybranými otázkami, na které 
reaguje níže. 
Komise doporučuje zvážit nutnost použití ocelové rampy a doporučuje prověřit také jiná, méně 
výrazná a ekonomičtější řešení, např. násyp (otázka kolize s okolními stromy). Lávka bude přílišnou 
dominantou parku a potřeba zkvalitnění průchodu tímto směrem se nejeví natolik významná.  
Petr Pacák doporučuje zvětšit rozestup dubů plánovaných k výsadbě v aleji podél komunikace na 
minimálně 10 m.  
Pro parkoviště u sportovní haly je doporučen takový povrch, který vhodně doplní charakter úprav 
v parku a zároveň má schopnost vsaku – např. žulový odsek, propustný beton, propustná betonová 
zámková dlažba; v případě volby zatravňovacích prvků je žádoucí zohlednit vzhled i při nedostatku 
závlahy – např. lineární zatravňovací desky.  
 
přijato, pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 

3. Tělocvična ZŠ V. Hejny 
Komise byla seznámena s postupem přípravy záměru stavby tělocvičny i s aktuálními komplikacemi 
(výše licenčního poplatku dle ČKA). Úspora nákladů očekávaná v souvislosti s oddělením soutěže na 
ideový návrh od soutěže na stavební dokumentaci se jeví při předpokládaném rozpočtu stavby jako 
zanedbatelná. Vzhledem k výši investice a umístění stavby v hodnotném centru města komise 
doporučuje otevřenou architektonickou soutěž, v níž bude vybrán jeden tvůrce studie i stavební 
dokumentace a město zároveň získá více návrhů možných řešení.  
 
přijato, pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 



 

 
 

4. Anketa – sídliště Gen. Kratochvíla 
Komisi byl předložen návrh ankety od městského architekta. Komise respektuje vlastní volbu otázek, 
kterými MA plánuje získat povědomí o skutečnostech, které potřebuje pro vlastní přípravu úprav 
sídliště. Nadto komise navrhuje omezit množství otázek za účelem zvýšení zájmu obyvatel o účast v 
anketě, zamezit odpovědím ano x ne (resp. doplnit tyto odpovědi o zpřesňující informace formou 
otázek kde?, jaké? apod.) a zároveň doplnit otevřené otázky zaměřené na osobní využívání prostoru 
(např. Kde odpočíváte?, Kam chodíte venčit psa?), pokud to městský architekt uzná za účelné pro svou 
činnost.  
 
Komise zároveň navrhuje, aby předání odpovědí bylo pro obyvatele co nejjednodušší – ideálně, aby 
přímo v každém vchodu byla možnost dotazník odevzdat do schránky pro odpovědi. Vhodné je využít 
stejný postup jako u městem vlastněných bytů také u družstevních domů.  

 
5. Návrhy k drobným úpravám veřejného prostoru 

Vojtěch Patera upozorňuje na zanedbaný stav tržnice jako významného prostoru v centru města a 
vstupní brány do města z autobusového nádraží, který částečně nahrazuje náměstí jako zázemí 
kulturních akcí a mimo ně je slabě využitý. Zároveň předkládá návrh drobných úprav místa. Komise 
byla seznámena s aktuální iniciativou majetkového odboru řešit ve spolupráci s městským architektem 
obnovu prostoru tržnice.  Komise záměr úprav podporuje a doporučuje radě k projednání.  

 
 

 
 

Příští setkání se uskuteční 19. 3. 2020 v 18:30.  
 

Zapsal: Pavel Matyska, Marek Fiala 
 

Dne: 17. 1. 2020 
 

Ověřil: Marek Fiala 
 

Příloha: Prezenční listina 
 

Doporučení radě:  
- Zvážit použití ocelové rampy a prověřit také jiná, méně výrazná a ekonomičtější řešení, např. násyp. 
- Zvětšit rozestup dubů plánovaných k výsadbě v aleji podél komunikace na minimálně 10 m. 
- Pro parkoviště u sportovní haly zvolit povrch, který vhodně doplní charakter úprav v parku, bude mít 

schopnost vsaku a umožní zatravnění. 
- Vypsat otevřenou architektonickou soutěž na tělocvičnu ZŠ V. Hejny. 
- Zvážit úpravu provedení ankety. 
- Zabývat se úpravou tržnice. 


