
Zápis z jednání investiční komise 3/2017 ze dne  19.7.2017 

 

Přítomní:  L. Mlčák, S. Nytra, V. Moskva P. Klimunda,   

OÚ: správce majetku a investic T. Chýlek 

Omluvení: A. Gryžboň, B. Vláčil, Z. Brunclík,    

 

Program jednání: 

1. Stížnost na nevyhovující stav místní komunikace v Dobré v úseku před domem č. 108 

2. Regenerace povrchu školního hřiště pro kopanou 

3. Různé 

4. Závěr 

  

      Ad. 1. Stížnost na nevyhovující stav místní komunikace v Dobré v úseku před domem  

      č.108. 

Komise byla seznámená se stížností p. Mgr. Jiřinou Van Nes, na nevyhovující stav místní 

komunikace a na dešťovou vodu stékající s obecní cesty. Dále uvádí že voda na cestě 

vytvoří nejen kaluže, ale po silnějším dešti i menší rybníček, z kterého voda odtéká na její 

pozemek k domu č.108. 

 

VYHODNOCENÍ > jedná se o mírně svažitou část místní komunikace p.č. 2299/1, která 

je ve vlastnictví obce Dobrá. Tato část cesty je zpevněná struskovým povrchem a sousedí 

s p.č. 1152 a p.č. 1151 domu č. 108. Voda stéká na tento pozemek přirozeným způsobem 

z výše položeného pozemku v důsledku deště nebo oblevy. Vše bylo dále projednáno, 

vyhodnoceno a při společném jednání došla komise k následujícím závěru. 

 

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP > komise doporučuje vedení obce dohodnout se 

s majitelkou domu na ohraničení pozemku betonovým obrubníkem po celé délce 
svahového úseku s minimálním výškovým přesahem 100 mm, a to ve vlastní investici 

majitelky. Po této realizaci komise doporučuje opravu úseku této cesty, kterou 

využívají i ostatní obyvatelé této části obce. 

 

      Ad. 2. Regenerace povrchu školního hřiště pro kopanou 

Správce majetku a investic p. Ing, Tomáš Chýlek, seznámil komisi s odborným posudkem 

na regeneraci školního hřiště v tomto znění: 

V současné době je hřiště velmi znečištěné a zhutněné, a proto již nemá vlastnosti, 

které by syntetický povrch měl mít. Hrací plocha navíc nemá drenážní funkci a stává 

se pro hru kluzká a nebezpečná. Bez profesionálního zásahu (regenerace) bude 

docházet k rychlému opotřebení hřiště, a to z důvodů, že se nečistoty z povrchu 

s pískem sloučily a vytvořily tvrdou hmotu, která povrch zhutňuje a při používání 

vytváří vlasce, které následně vypadávají. 

Dále firma nabízí kompletní regeneraci v celkové částce - 109 674 KČ bez DPH 

Regenerace výrazně prodlužuje životnost, obnovuje hrací vlastnosti sportoviště, 

navrací původní vzhled a zajišťuje bezpečnostní podmínky shodné s novým 

povrchem. 

 

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP > komise doporučuje vedení obce provést 

celkovou regeneraci školního hřiště pro malou kopanou. Hřiště je v provozu více jak 

deset let a jeví známky značného opotřebení. Regenerací zajistíme bezpečnost pro 

hráče a lepší kvalitu povrchu. Komise dále doporučuje vypracování (provádějící 

firmou) také preventivní plán na údržbu umělého hřiště. 

Zapsal: Mlčák Libor 
 



 


