
Zápis z informativní schůzky ve věci opravy
chodníků na Kraví Hoře
ze dne 3.9.2014

Přítomni:

Ing. Arch. Vojtěch Mencl (zastupitel MČ BS), Ing. Bílek Bohumil(zastupitel MČ BS) , Pavel Holík
(ZO ČZS KH II.), Filip Fuchs (ZO ČZS Malina), Jiřina Kristová (ZO ČZS Malina), Radim Jurica, Ing.
Filip Haška (projektant), Radomír Marvan (OISBD ÚMČ BS), Ing Kamil Žitník (OISBD ÚMČ BS)

Dne 3.9.2014 proběhla informační schůzka na Kraví hoře ve věci plánované opravy chodníků v oblasti
zahrádkářských kolonií. Během této schůzky proběhla prohlídka dotčené lokality a diskuze, ze které
vyplynul následující připomínky a poznatky:

 V případě zpřístupnění cesty procházející mezi koloniemi Malina a KH 2 požadují zástupci

zahrádkářů ponechání brány a její provoz v režimu – otevřeno přes den, večer a v noci uzavřít,
uzavřít v zimním období – tato připomínka vyvolala nutnost nastavení a určení zodpovědnosti
za dodržování režimu

 V prostoru mezi koloniemi Malina a KH2 je nutno zhotovit plot na straně Maliny – dohodnutá

výška 2 metry, včetně 2 bran pro vstup do kolonie a dále plot na straně kolonie KH2 ve stejné
výšce.

 Šíře cesty v této lokalitě cca 110 cm, s tím, že by šlo pouze o obrubníky a cesta jako taková by

zůstala travnatá. Zároveň by bylo umožněno osázení okrajů keři.  Materiál pletiva je nutno
zvolit pevnější – ne poplastovaný – spíše úprava povrchuALU GREEN

 Provést nátěr zábradlí kolem cesty, opravit sběrný kanál. 
 Přidat zábradlí u propustku
 Oddechová zóna nad stadionem – náplň a vybavení
 Je třeba zjistit původ potrubí vycházejícího z prostoru kolonie
 Oprava  komunikace  pod  koupalištěm  Kraví  Hora  –  v současnosti  se  zaměřuje  a  bude

zpracován projekt. 
 V první fázi bude projektantem zpracována situace se základními návrhy řešení a po následné

schůzce dotčených a diskuzi na místě bude vypracován detailní projekt 

Zapsal: Ing Kamil Žitník
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