MĚSTO JILEMNICE
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

ZÁPIS Z AKCE
KULATÝ STŮL na téma
„Dětská hřiště“
30. ledna 2014 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Ve čtvrtek 30. ledna se v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice uskutečnilo další
z diskusních setkání u kulatého stolu, tentokrát na téma Dětská hřiště. Dle prezenční listiny
bylo přítomno 16 osob.
Úvodního slova se ujal Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství
a všechny přítomné přivítal. Dále nastínil, jakým směrem by se mělo setkání ubírat. Na
programu byla dvě dětská hřiště – dětské hřiště u Tesca a dětské hřiště na sídlišti u
Masarykovy městské nemocnice.
Cílem bylo rozhodnout, zda dětské hřiště u Tesca bude průběžně opravováno a nebo se zbourá
a postupně nahradí hřištěm novým. Ohledně hřiště na sídlišti u MMN město Jilemnice
obdrželo petici od obyvatel domu č.p. 1188, ve které vyjádřili svůj nesouhlas s navrhovanou
lokací dětského hřiště. Cílem tedy bylo najít shodu a zjistit, zda je hřiště na tomto sídlišti
potřebné a případně vytipovat jeho vhodné umístění.
Dětské hřiště u Tesca
Z revizní zprávy vyplývá, že dětské hřiště u Tesca je provozuschopné, ale všechny prvky jsou
z hlediska norem nevyhovující, některé nevyhovují ani bezpečnostně.
Jsou navrženy dvě varianty řešení – první varianta spočívá v neustálém opravování prvků
(finančně velmi náročné). Druhou možnou variantou je hřiště zbourat a na jeho místě
vybudovat hřiště nové.
Přítomní se shodli na druhé variantě, tedy že se stávající hřiště zbourá a vybuduje se hřiště
nové. Otázkou je, zda celé najednou či po etapách. Na základě revizní zprávy by byly
vytipovány nejnebezpečnější prvky, které by byly zahrnuty do 1. etapy a hřiště by se
obnovovalo postupně. Město by mělo zaručit, že když se stávající hřiště zbourá, bude opravdu
postaveno hřiště nové.
V návrhu rozpočtu pro rok 2014 je vyčleněna určitá částka, takže alespoň část dětského hřiště
by měla být obnovena již v tomto roce.
Dětské hřiště na sídlišti u Masarykovy městské nemocnice
Již při projektování sídliště u MMN bylo počítáno s vybudováním dětského hřiště
jihovýchodně od domu č.p. 1188. V současné době se myšlenka vybudování hřiště obnovila a
obyvatelé domu č.p. 1188 podali na Městský úřad Jilemnice petici proti vybudování hřiště
v blízkosti jejich domu.
Obyvatelé domu č.p. 1188 navrhují jinou lokalitu, kde by hřiště mohlo být vybudováno. A to
uprostřed sídliště (nebezpečné, obklopeno parkovišti, projíždí tam i vozidla z jiných domů), u

stadionu, u „dřevěné hospody“ pod poliklinikou. Děti z centra města musí na dětské hřiště
docházet, mohly by docházet i ze sídliště u MMN.
V opozici stojí názor, kde jinde budovat dětská hřiště než na sídlištích, kde je husté zalidnění,
konkrétně na sídlišti u MMN bydlí 65 dětí.
První obyvatelé se na sídliště stěhovali v roce 2008 s tím, že tam dle projektové dokumentace
bude vybudované dětské hřiště. Město bylo o vybudování hřiště žádáno již několikrát, nebyly
však na to finance, a tak si obyvatelé sídliště u svých domů postavili pískoviště, někteří tam
mají trampolínu.
Během celého diskusního setkání u kulatého stolu se vedly živé debaty zastánců a odpůrců
vybudování dětského hřiště.
V týdnu před konáním kulatého stolu obdržel odbor rozvoje a místního hospodářství e-mail
od obyvatelky sídliště u MMN, která se nemohla diskusního setkání zúčastnit. Ve svém emailu se vyjádřila kladně k vybudování dětského hřiště, ohradila se pouze k navrhované řadě
nízké zpevňující výsadby v místě terénního zlomu – tento kopeček děti využívají k bobování
a k jiným zimním radovánkám.
Přítomní zástupci obytného domu č.p. 1188 by rádi věděli, jaké atrakce na hřišti budou, pro
jakou věkovou kategorii bude dětské hřiště určeno a kdo bude hřiště spravovat. Dále si dali
podmínku, že pokud bude hřiště vybudováno, z druhé strany jejich domu zmizí trampolína.
Jelikož během setkání nebyla shoda nalezena, bude odborem rozvoje a místního hospodářství
vytvořena anketa určená pro obyvatele sídliště u MMN a okolních domů, jejímž hlavním a
jediným cílem bude zjistit většinový názor obyvatel na umístění dětského hřiště. Anketa by
měla proběhnout co nejdříve, cca do poloviny února, do konce února by měla být
vyhodnocena. V případě, že bude umístění hřiště schváleno, bude se na plánovacích
odpoledních (pokud možno za přítomnosti budoucích uživatelů - dětí) řešit množství a typ
atrakcí.

V Jilemnici dne 3. února 2014
Zapsala Kateřina Jiroušová

