Stanovisko občanskéhosdruženíSo5 koupa|iště Lhotka
k návrhu zadání pro Vypracování projektu Revita|izace koupa|iště Lhotka,

kteď |ng. Zd. Kovářík před|ožiI Komisi pro obnovu koupa|iště Lhotka
na jejím zasedání dne 10.12.2015

občanskésdružení poŽaduje, aby h|avním cí|em zadání by|o zachování co neivětší koupací kapacitv
areálu. D|e našeho názoru je tudížnutné, rozdě|it vypracování projektu revitalizace na 2 etapy.
V první etapě by měl b'it vypracován odbornou firmou projekt vybudování koupacího biotopu, a to
ve dvou variantách:
varianta A obsažená v návrhu před|oženém lng. Zd. Kováříkem: koupací biotop se bude
rea|izovat v hranicích stávajícíhokoupa|iště {původnívodní p|ochy);
varianta B: čistícíčást se vybuduje mimo stávající hranice koupaliště - bud,zcela, nebo
alespoň částečně(zdůvodnit navrhované řešení}.
obě varianty s vyčíslenímodhadovaných nák|adů by byly před|oženy komisi k vyjádření a nás|edně
Radě MČ, která na základě doporučeníodborníkůa s přih|édnutím ke stanovisku komise vybere a
schválí jednu z navržených variant.
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Předpok|ádáme, že firma Suncad, která nemá ve svých referencích zatím žádný koupací biotop, bude

při vypracování projektu koupacího biotopu spo|upracovat s odbornou firmou, která již tuto

zkušenost má a koupací biotop vybudovaný pod|e jejího projektu je již úspěšněprovozován. Žádáme,
aby členůmkomise by|o sděleno jméno této odborné firmy.

Teprve následně v 2. etapě v závislosti na zvo|ené variantě, tzn. v závislosti na ploše, která bude
k dispozici, se vypracuje konečnézadání týkajícíse provozního a sociá|ního zázemí {i jeho ve|ikost do
určitémíry závisí na kapacitě biotopu, tj. maximá|ním počtu návštěvníků v jednom okamžiku} a
zejména počtu a ve|ikosti sportovišť.
Pokud jde o navrhovaná sportoviště, nezdá se nám nejvhodnější rea|izovat hřiště pouze pro sezonní
sport, jakým je p|ážový vo|ejbal (hraje se naboso) a tím méně realizovat hned 2 kurty.
Značnérnýhrady máme proti hřišti na ma|ou kopanou s umě|ým trávníkem:
poměrně velká plocha určená výhradně jen pro jednu skupinu sportovců _ fotbaIistů;
ne|ze ji využítk ničemu jinému;
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tréninky/zápasy během koupací sezóny budou omezovat koupací kapacitu areá|u (sčítací
turniket nezná pojem ,,já si jdu jen zahrát/sledovat zápas, nejdu se koupat,,); vzhledem
k tomu, že fotba|isté budou využívat zázemí areá|u, není možnéjím zamezit ve vstupu do
zbýv ajÍcíčásti areá| u;

hřišť, kde se dá hrát malá kopaná, je jistě více, neŽ přírodních koupa|išť; je možnévyužívati

sportovní areá|y

v
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Žádáme, aby členovékomise by|i seznámeni s konečným zadáním pro vypracování i 2. části projektu
a mohli se k němu před jeho schvá|ením Radou MČ vyjádřit.
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V Praze dne 13. LZ.ZALS

B|anka Černá

občanskésdružení
SOS koupa|iště Lhotka
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