24.05.2009

věc: Na vědomí - stížnostna yýstavbu hřiště
važení,
v příloze vám zasíláme na vědomí stížnost na ýÍstavbu Mištč,kterou z vlastoiho rcáodnutí bez náležitého
pŤojcdn.íníprovádi skupina místních oManů na nevhodrrém pozemku pařicím obci Kvčtnicc - okr' Pm}É.
Wchod.
S pozdravem

Manže|é svařičkovl
Návesni 25' 250 84 Kvčtnice - sibřina. okŤ' Praha !ýchod

,Qiv,tilt;k lt,

oÚ Květnice. ok' Pra}a - !ýchod

Zasfupitel stÝo obce
24 05.2009

věc: stižnost úa \.Ýstsvbu

hřiště otevřeÍÝ doois

važcni zasfupiteló. váženj. pane stalosto.
z litulu vlastrika nemovitosti v obci Květnicc a s podporou dalšich občanůL1ed'm neni lhosrcjný vzhled a rozvoj
obce. podáváme tímto stihoý na svévolně budovanou nepoYolenou stavbu tzv nohejbalového hřiště v
prostofu historické častíKvětnice na staÉnávsi, Žádáme. ab'v obec, jako vlastník pozentl(u. neprodlcně
podnikla koky k odstranění této stavby a uvcdenj ploch}'do půlodníhosta\u'
zdůvodněni:
l

'

Hřištč ásadnim a ncpřipustným způsobcm mění z gstetického hlediska malebný vzhled celé návse'

2' Hřiště j ednoaačně neřespektuje určeníchaml.Ťeru místa dané územnímplánem' a to,jak grafickou, tak
tetovou části' Uzemni plán definujc toto mistojako,. Parky e psŤkově uprav€íé plochy'' s náva.anosti na
poncchané ''oze|eÍěíó veřejné přostranství v oko|í rybííčku.'.
3' Pro spo.to\'ni akivit"v jsou ÚzcÍnnim pláíom aj€ho znčnami určenajiná místa mimo náves' Pro ostatni
aktiúrypodobného chaQkeru jc ďe regulati! u L]P Ja}o piipusEe !l.t|áti ploch zelené na 'Jolné spořtovní á
retreačni ptoctry..' t'o'jsou přimo vyaačen} \ grafické cash I,ÍP samostatné Jako ''Hřiště a spořtoviště v rámci
zeleně''. téžmimo náves. Ncvztahuji se tuďž evidentně na vyznďené pa'ky a pafkově uprav€né ploch.v'
:l'

vybudolal

a

provozovat takové hřiŠtěje i z dalšich bezpcčnostnich hledisek (např. blízkost komunikacg

odpovčdnost)moálépouzenavhodnýchmistechaposchvá1eni'@
oDlocení ohřaničuiícíhřiště Yede Dřímo Dod vedením eL naDěti a hrozí úraz el. Droudem.

pňrod] a životrrího p.ostřcdí ' Do současnédoby bylo poničeno
plochy'
zasahuje
do koruay vaostlé lípy. PÍo Dapnutí pletlva by tak
Konstrukce oplocení
cca 300 m2 tÍamaté
bylo nÚtné ořezat část zdÉvéhostromu
5 sta\ b3 hř]ště je rr.ap.osto v rozporu s ocbraaou

6' Zacholat futo malou zelenou oázu je nutné ncjen pro estetický
misto je už ntni naprostou \.zicnostr'

váled

středu

Květiice al€ i proto'

že takové

Jsme si vědomi. že Uvedeni do předchoáho staw bude íročné.velice litujeme' že takovému ávažnému kroku
a neciilivému zásúu do kásného prostředi středu Květnice nepředcházela širšívcřcjni debata a projednáni' kde
by se zcela jistě našlo jiné řďení a předešlo b'". se tak zb}.tefujm lidajům Íta stavbu a likvidaci'
Jako pňspě\.ek k \Ťlcpšcní vz} edu nejbližšíhookoli a životniho prosředí niís všcch, nabízímc po odstraněni
stavby a opětném zatla1'rlěni vlastni iniciatlru' Z vlasmicb prostř€dků d,ále q4epšíme vhodnou formou vzh]ed
ploch1' ďcvirnmi nebo zíhon!'' včetně jejich údfžb)''
Předem děkujeme. že se obcc - Zasfupitelstvo bude touto váálou včcíboz otádeíí zabýlat a věřime, žc zjedná
okamžitou řLipra\u. bez nutnosti přiz! at k účastipříslušnéorgáuty'. ..

s pozdťav'em
Manželé slaňčkovi
Návesní 25. 250 84 Květnice - Sibřina' ok' Pra}ra qichod
Na vědomi:

: Stavebni úřa4 odbor ávotního prostředi
Středočeský kraj ] Hcjtman. odbor reg' plí.nováni-úenrni plánováni'stavebni

MěÚ Úvaly

středďeská encrgetika
občanská sdružcníKvěnice II. Květnice vzkvétající,
Misttě příslušný FÚ
občané- zveře]nčnim

odbotodbor ávotního proýřeď

