
Architektonicko- stavební komise ze dne 8.4.2015 

 

Přítomni:  Chabera, Šimůnek, Čermáková, Klimt, Čapková,  Vyhnálková, Hejzlarová 

j.h:  Skripnik,  Benjamin Frágner 

 

1.  Komise probírala tematiku Urbanisticko- architektonické soutěže P. Parléře.  Bude ideová či 

projektová? 

J. Šimůnek prověří  problematiku autorských  práv.   Doporučení O. Skripnikovi kontaktovat jiná 

města, která v minulosti prošla soutěží a zjistit jejich zkušenosti, kladné či záporné, jak se ze soutěží 

potýkaly.  

Doporučení  prostudovat knihu Manuál tvorby veřejných prostranství Hl. MP. 

Hlavní důraz dát na multifunkčnost a bezbariérovost náměstí.  Řešení náměstí  má být nadčasové, 

jednoduché a vyjadřovat sebevědomí Řevnic ! 

Architekti by měli vycházet z normových hodnot parkování v klidu. 

Otázkou je, zda zachovat autobusovou zastávku či pro ni hledat jiné místo… např. u COOPu.  

Kašna pochází z 1. Republiky , sochařské ztvárnění je od sochaře Severy.  Podle dobových fotografií 

byla původně bez středového sloupu, cílem by bylo restaurovat ji do původní podoby  a zajistit její  

funkčnost a čistý tvar.   

2.  Komise se dále zabývala  cenovou nabídkou Ing. Chabery  na dřevěné sedáky na betonový mobiliář 

z Eurovie. 

Podařilo se mu u firmy pila Zíma u Berouna dostat na příznivou cenu, jedná se o hoblovaný a sušený 

materiál, skladovaný mimo povětrnost 1 rok.  Při min. mezeře 2 mm by cena na všechny sedáky byla 

cca 9 tis. (U profily by byly opatřeny sedáky jen v protilehlých stranách).  Otázkou je, zda natření 

(před přišroubováním ) by časově zvládly Technické služby, stejně jako montáž.  

Postup prací vidíme takto: 

- Připravit jeden demo sedák- odsouhlasit 

- Přivézt veškerý materiál a připravit ostatní sedáky (natřít a sešroubovat) 

- Dovézt prvky z Eurovie autojeřábem? Přímo na místo a dle projektu je rozmístit, usadit 

výškově, rozbrusem odstranit vyčnívající výztuž 

- Obmalovat meandry ( ovály) barvou- zajistíme s L. Vyhnálkovou a I. Junkovou 

- Přišroubovat již natřené  sedáky 

- Sestavy doplnit o stojany na kola a koše. 

 

 



3. Jan Klimt seznámil komisi s projektem nástavby a přístavby Modrého domečku. Přístavba a 

nástavba řeší prostory v patře, které mají sloužit jako restaurace. Nástavba bude realizována 

na stávající terase. 

Komise v zásadě nemá námitek,  upozornila pouze na zúžení  prostoru mezi MD a č.p.2 a 

stísnění  průchodu  k nádraží. 

 

Zapsala Alice Čermáková 

 


