
Zápis z prezentace možností projektu stavby sportovní haly s lezeckou stěnou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termín a místo jednání: Městský úřad, 10.8.2016 od 15.00 hod. 

Za město: místostarosta Marek, Šustrová, Kadlec, Maděra, Wurzelová, Fila
Za projektanta: Zezula
Za TripTeam: Čejka

Předmětem schůzky:  Představení studie stavby Sportovní haly s lezeckou stěnou

K věci:   
1. Projektant představil základní úpravy objektu – rozšíření stavby v půdorysu o 1 modul

s lezeckou stěnou (střecha zvednuta ve 2 modulech), přemístění nářaďovny na protější
stěnu haly, odklizení celého „kopečku“ před vchodem na fotbal hřiště – toto znamená
nové územní a stavební řízení.

2. Diskuse ohledně umístění a rozměrů nářaďovny, kdy vzhled „přílepku“ nářaďovny dle
předloženého návrhu je v poměrně pohledově exponovaném místě. 
Projektant prověří možnost přemístění nářaďovny směrem ke hřišti,  případně škole.
Na  zvážení  případné  užívání  vybudovaných  zvětšených  prostor  nářaďovny/skladu
podél celé stěny haly u fotbal hřiště společně s fotbalisty, budoucím kluzištěm, … na
zvážení  příprava  pro  budoucí  tribuny  k fotbal.  Hřišti  na  střeše  takové  přístavby.
Doplnit do výkresové části i umístění kluziště. Projektant připraví podklad dle diskuse
do 14 dnů, včetně orientačních dopadů na vyvolané práce a cenu stavby. Tato varianta
překračuje rámec schválený ZM dne 9.5.2016, projektant předloží i variantu v rámci
usnesení ZM. 
Znění usnesení ZM z 9.5.2016 v této věci:
Zastupitelstvo města schvaluje 

úpravu projektu připravované sportovní haly na ul. Tyršova spočívající v rozšíření o
horolezeckou stěnu  tj.
- v provedení se zvýšením stropu haly v 1 novém modulu, s přesunem nářaďovny, s
lezeckou stěnou výšky 12 m, šířky do 20 m, převisem 4-7 m 
- předpokládanou cenou navýšení vlastní investice o cca 10,0 mil. Kč vč. DPH
- předpokládaným posunem termínu realizace stavby sportovní haly v důsledku změny
projektu  a  nových  povolovacích  řízení  a  z  důvodu  zajištění  finančního  krytí
výstavby nejméně 1 rok.

3. Projektant prověří, zda je možné mít trvalé pracovní místo v kanceláři správce a na
baru.

4.  K lezecké stěně – splňuje parametry dle zadání ZM – do 20m š. cca 12 m výšky,
převis 4-7 m. 

5. TripTeam dodá podklady – kontakty na společnosti,  které odborně navrhují projekt
stěn lezeckých – do 19.8.2016 (bude předáno projektantovi), následně do 24.8.2016
dodá písemné zadání lezecké stěny pro posouzení městem.

6. Zúčastněným bude zaslán  podklad z dnešního jednání,  připomínky a náměty  jsou
očekávány do 19.8.2016 na mail: dana.wurzelova@meu.nmnm.cz.

V Novém Městě na Moravě dne 10.8.2016
Zapsala Ing. Wurzelová


