Pan Miroslav Brda

starosta Města Kryry

Hlavní čp.l
439 8l Kryry
Yáž.ený pane starosto.

nazákladě zákona č. l06/l999 Sb,, Z,ákon o svobodnélrr přístrrpu k infbrrrlacírn. bych Vás
chtěla požádat o zaslání dokumentu s výsledky Hlavní kotrcll1,dětského hřištčr,obci Stebno
nezávislou společností,která .je oprávněna tuto činnost provádět, Tato kontrclla by rněla být
prováděrra kažclý rok. Prosínr o zaslání poslední rcvizní zprávl,do mé dator,é schránkr,.
Také bl,ch se chtěla iníbrItlovat. zda by ve Stebně nešlo na dětské hřiště nainstalovat cedule
ve smyslu Zákaz venčenípsů - dětské hřiště, lIřiště je neustále znečišt'ováno psími cxkremcnt1.
Dčti se dostár,a.ií do styku s výka11: což.jc z hledisla hl"gieny,problerrratické. Vzhledent k umístění
hřiště spclustě občanůani nedochází. že.isou rra dětskérn hřišti.

Dále bych chtčla apelovat na vedení Města Kryry,. zda neInůže za_iistit lepšíbezpečnost dětí
na hřišti ve Stebně. V minulótlt roce došlo k opravě komunikaci mezi hřištěrn a kostelem. takže
vclzidla rllclhou.|ezdit po této cestě rychleji. než když b1,la cesta s výrnclly. Dětskó hřiště není
ohraničeno a děti pr'ebíha.jí přes l<ornuttikaci tta honlí fotbalol,é hřištča hrozíjejich střet s vozidly.
Bylo by vhodné bud'hr'iště. alespoň ze stranv od komunikace. oltradit a nebo cestu zaltradit. aby
vozidla jezdila vrclrenr kolenr kostela a ne kolem Irezabezpečeného hřiště. Prosínl Vás tedy o
vyjádření. z.da nel,z,e tuto sitttaci vvřešit.
Tínrto bych takeí chtěla požádat t,l tlovi,kolotoč na dčtskéhřištč.protože starý kolotoč již
nemá vnitř"ní ložiska. takže se netočí.nesplňuje tírrr tirnkci. pro kterclu by,l na hřiště instalován.
Předokládárn. že tato investice by rlěla.iít pokrýt z rozpočtu n]ěsta a netrí potřeba na jeden kus
hracího prvku ž.ádato dcltace. f)le internetu se.iedná cl investici ve výši cca 35000 Kč. Prosím tedy
o Vaše vy,iádření. zda tnůžettreclčekávat nápravu. Do novýclr prvkú na dětsl<énr hr'išti neby,lo
investováno několik let,
Dě|<uji zavy,řízení v souladu s §l4. odst.5. písmeno d. Zákorra
svobcldném přístupr,r k inforntacínt

V případě.iakýchkoliv dotazů.|sern Várn k dispozici
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Kryry 15.7.2019
Naše značka:76412019

Záznam o poskytnutí informace
Dle ustanovení § 14" odst. 6 zákona č 106/l999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím.
ve znění pozdějšíchpředpisů

Datum podání: 10. 7. 2019
Jméno žadatele:

Obsah požadované informace a vyřízení:
- zda by bylo nrožnézaslání dokumentu s výsledky Hlavní kontroly dětského hřiště v obci

-

Stebno

infbrmovanost o nainstalování cedule ve snlyslu 7,ákaz venčenípsů - dětské hřiště
zda nemůžeměsto Kryry zajistit lepšíbezpečnost dětí na DH ve Stebně
požádání o nový kolotoč na DH

Město Kryry zaslalo dle žádosti Částeenl,výpis ze zápisu o provedené kontrole. dále co se týká
venčenípsťr - v blizkosti DH toto řešíprovozrrí řád DH. který.je vyvěšen na každérnDH.
Vzhledem k tomu. že stávající herr-rí prvky.isou bezpečnéa bez většíchzávad. neuvažujeme
s obnovou těchto prvků. V roce 2020- 2022 bude v obci Stebno provedena výstavba
víceúčelového
sporlovního hřiště. jehož součástíbude i nové DH.
Požadované informace byly zaslány elektronickou poštou do datové schránky žadatele.

Za poskytnutí inforrnací neisou účtovány náklady.

Miroslav Brda
starosta města
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