č. j.: MmP 32 886/2012

Vážený pane xxxxxxx,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši žádost o informaci ze dne 22. 5. 2012, ve které se
dotazujete na následující 2 věci týkající se projektu Revitalizace Tyršových sadů.
1) V tiskové zprávě magistrátu ze dne 18. 5. 2012 „O projektu na opravu parku budou
znovu rozhodovat zastupitelé“ se uvádí, že „Tyršovy sady bychom se zřejmě museli
pokusit uvést do nějakého slušného stavu pouze s penězi, které byly vyčleněny jako
spoluúčast města na projektu, přičemž ze znaleckého posudku Mendelovy univerzity
víme, že takový zásah by park dlouhodobě nezachránil.“
Prosím o poskytnutí pasáže z uvedené studie, ze které vyplývá, že částka přibližně 12
milionů Kč (15% spoluúčast města na projektu) je nedostatečná pro dlouhodobou
záchranu parku.
Celé znění posudku zpracovaného Mendelovou univerzitou je k dispozici na webových
stránkách města Pardubice v sekci Projekt Revitalizace Tyršových sadů – proč revitalizace –
posudky: http://tyrsovysady.pardubice.eu/proc-revitalizace/znalecky-posudek/posudekmu.pdf.
Ze Závěru posudku vyplývá, že je nutné přistoupit k celkové revitalizaci parku, bez které
nelze park dlouhodobě udržet v rámci udržovací péče – viz citace příslušné části posudku na
str. 19:
„ Otázka č. 1: Jsou k datu vydání tohoto usnesení Tyršovy sady v Pardubicích ve stavu,
kdy je již nelze dlouhodobě udržet pomocí postupných údržbových kroků? Je nutné
přikročit k celkové revitalizaci prostoru, která povede k trvalé udržitelnosti prostoru?
Na základě interpretace dendrologického průzkumu, vlastního terénního šetření (doplňkový
znalecký průzkum, vyhodnocení stavu technických prvků, posouzení prostorových souvislostí
a nevyhovující
programové náplně (blíže viz odpovědi na otázky č. 2 a 4) konstatujeme, že:
je nutno jednoznačně přikročit k celkové revitalizaci prostoru.
Posuzovaný objekt – jeho jednotlivé skladebné části, které tvoří prostorovou kompozici –
nelze dlouhodobě udržet popř. zhodnotit v rámci udržovací péče. Základem pro budoucí
dlouhodobou
udržitelnost prostoru je celková revitalizace (obnova) objektu, na kterou bezprostředně naváže
odpovídající péče s dostatečným finančním rozpočtem.“

2) V tiskové zprávě magistrátu ze dne 10. 5. 2012 „Není lavička jako lavička, Evropa to
pochopí“ se uvádí, že lavičky jsou „čtyřmetrové stavby s pevnými základy tvořené
konstrukcí z nerezové oceli“. Obrázek lavičky v tisku [1] je uváděn v katalogu výrobce
jako obsahující pouze nerezové šrouby. Zbytek konstrukce je z pozinkované oceli [2].
Můžete potvrdit, že v lavičce jsou nerezové pouze šrouby, nebo objednává město
speciální nadstandardní celonerezovou variantu?
Lavičky podél parkových cest
Tyto lavičky se skládají z dřevěného sedáku a opěráku spojeného kovovými prvky z broušené
nerezové oceli. Sedák se skládá z dřevěných lamel stažených závitovou tyčí. Celá lavička je
vynesena pomocí třech trnoží kotvených do betonové patky. Použitý materiál je dřevo
Garapa.
Lavičky v promenádě
Lavičky jsou řešeny jako pozinkovaná konstrukce opláštěná tropickým dřevem garapa. Budou
tvořeny ocelovými rámy z jeklů opláštěnými dřevěnými lamelami. Spojování bude provedeno
šrouby s imbus zápustnou hlavou. Je navrženo 5 základních typů laviček s možností zrcadlové
modifikace.
Technické detaily jsou součástí výkresová části projektové dokumentace a naleznete je rovněž
na webových stránkách města v sekci Projekt Revitalizace Tyršových sadů – jak budou
vypadat - fakta o lavičkách:
http://tyrsovysady.pardubice.eu/jak-budou-vypadat/fakta-lavicky.jpg.
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