Zápis ze zasedání pracovní skupiny „Sportovní hala“
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum, čas konání:

12.4. 2016, 17,00 hod.

Místo konání:

zasedací místnost Úřadu městské části Praha 20, Praha 20, Jívanská 647, PSČ: 193 00

Přítomni:
1) Hana Moravcová
2) Ing. Eva Růžičková
3) Jindřich Švestka
4) Jiří Šebek - nepřítomen
5) Vladimír Hošek - omluven
6) Mgr. Jiří Beneda
7) Richard Stára
8) Jiří Ammer
9) Ing. Jindřich Jukl
10) Bc. Jaroslav Kočí
11) Petr Burda
12) Petr Měšťan - omluven
13) Lucie Cepáková
14) Karolína Klímová
15) Jana Hájková
Program:
1) Zahájení zasedání pracovní skupiny
2) Diskuze nad předloženým návrhem tělocvičny ing. P. Bejčka
3) Ukončení zasedání pracovní skupiny
K pořadu jednání :
Ad 1) Zahájení zasedání pracovní skupiny
Zápis z jednání pracovní skupiny 15.3.2016 schválen bez připomínek (byly doplněny specifikace tělocvičny
bod 1 až 3).
Ad 2) Diskuze nad předloženým návrhem tělocvičny ing. P. Bejčka, předloženým panem
místostarostou J. Benedou
o

Představen aktualizovaný návrh tělocvičny p. ing. Pavla Bejčka

o

Návrh pracovní skupiny – rozměry tělocvičny – dle p. ing. Pavla Bejčka:
hrací sál s půdorysnými rozměry 25,2 x 45,0 m
hrací výška hracího sálu 9 m (Rada MČ č.36/4.1/15 schválila 7 m)
celková vnější půdorysná délka objektu tělocvičny 54,6 m
celková vnější půdorysná šířka ze severní strany objektu tělocvičny 37,2 m
celková vnější půdorysná šířka z jižní strany objektu tělocvičny 29 m
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kapacita diváckého ochozu 80 sedících a 80 stojících diváků – bude rozšířena o další místa
sedících diváků, celkový počet diváků se tím nemění (min. 150 diváků)
o

Původní návrh – sportovní hala

o

Ukázka sportovní haly v Šestajovicích – další možnost realizace

Požadavky na doplnění (návrh tělocvičny p. ing. P.Bejčka):
p. Cepáková: prověřit možnost při řešení dopravy v klidu (parkování) plochu pro dva autobusy
p. Cepáková: pozvat na příští jednání pracovní skupiny projektanta
p. Kočí: umístit klubovnu
p. Kočí: zrušit okna na západ
p. Švestka: doplnit do jižních pohledů tělocvičny kóty stávajícího terénu a k nim výškové rozměry navržené
tělocvičny objektu a do pohledu z ulice Jívanské vzdálenost tělocvičny od rodinného domu Javornická 2
p. Švestka: navrhuje udělat kompromis a světlou výšku hracího prostoru snížit z 9 m na 8 m (předběžný
souhlas byl udělen na 7 metrů světlé výšky hracího prostoru).
p. Švestka: požaduje vzdálenost od fasády rodinného domu Javornická 2 k tělocvičně min. 24 metrů
p.Stára, p.Jukl, pí.Klímová, p. Ammer: doporučuje oslovit autora původního projektu sportovní haly architekta
pana Vlčka (K4) z důvodu možnosti úpravy původního zpracovaného projektu pro ÚŘ
ostatní (mimo p. Kočího, který odešel): nepožadují oslovit autora původního projektu sportovní haly
architekta pana Vlčka
p. Moravcová: rozešle usnesení Rady MČ č.36/4.1/15 (souhlas s investičním záměrem na výstavbu tělocvičny
Jívánská) a zápis z minulého jednání 15.3.2016 novým členům pracovní skupiny
Ad 3) Ukončení zasedání pracovní skupiny
V Praze, dne 12. 4. 2016
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