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Zpráva pro 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. června 2019
Název:

Výběr varianty vstupní brány na hřbitov ve Slatiňanech

Předkládá:

Rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Ing. Václav Hoffman – vedoucí OVŽP – v.z. Dana Jiříková

Vedoucí odboru:

Ing. Václav Hoffman – vedoucí OVŽP – v.z. Dana Jiříková

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o výběru varianty č. … vstupní brány na hřbitov ve
Slatiňanech, ve znění zprávy č. 12/5.

Přílohy:
1) Důvodová zpráva
2) Varianty č. 1, 2, 3, 4 - http://www.slatinany.cz/brana.php
3) Varianta č. 5 - výkres brány (datové úložiště)
4) Výkres brány z projektové dokumentace (datové úložiště)
Na úložišti:
Slatiňany, dne 11. června 2019
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Příloha č. 1 ke zprávě č. 12/5 – důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města Slatiňany bylo zadáno vypracování architektonické studie na
vstupní bránu hřbitova ve Slatiňanech. Městu Slatiňany byly předloženy 4 návrhy na
zhotovení vstupní brány hřbitova.
Varianta č. 1 – zpracovatel Ing. arch. Vojtěch Janda, Ing. arch. Marie Chodúrová
Varianta č. 2 – zpracovatel Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
Varianta č. 3 – zpracovatel Petr Novotný – restaurátor
Varianta č. 4 – zpracovatel Ing. Jakub Kolouch – zastupitel
Varianta č. 5 – předkladatel Ing. Jakub Kolouch – zastupitel, zpracovatel Pavla Nela
Odehnalová – malířka
Varianta navržená v projektové dokumentaci pro stavbu přechodu pro chodce v ulici
Schmoranzova ve Slatiňanech, které předpokládá následující jednoduché a poměrně tradiční
řešení:
Stávající zakončení hřbitovní stěny bude opatřeno dvěma masivními pilíři z režného zdiva,
které budou zakryty kamennou deskou (je možné použít i pískovec). Vznikne tak stavební
otvor pro vlastní hřbitovní bránu, která by měla být zpracována uměleckým kovářem. Brána
by měla být členěna na tři části prostřednictvím dvou subtilních ocelových sloupků, přičemž
prostřední otevíravý díl by měl mít o něco větší šířku než díly krajní (tradiční princip použitý i
u ostatních návrhů). Při této variantě je třeba, aby zhotovitel ocelové brány nejprve předložil
radě města k odsouhlasení jednoduchou výkresovou dokumentaci a poskytl ukázky řešení
detailů kovové konstrukce.

