Zápis
z jednání komise pro obnovu koupaliště Lhotka Rady MČ Praha 4
dne 25. 6. 2015
Přítomni dle presenční listiny:
Program jednání:
1 ) Informace o provedených pracích
2 ) Informace plánovaných pracích
3 ) Diskuze
Jednání vedl předseda komise radní Ondřej Růžička
1) Jednání bylo veřejné za účasti občanů, nebyly projednávány žádné utajované informace, proto
nebyl vyžadován podpis závazku mlčenlivosti. Zúčastnilo se 5 členů komise, takže komise byla
usnášeníschopná. Byla konsensuálně odhlasována možnost vystoupení hostů.
2) Jednání zahájil předseda komise radní Ondřej Růžička, který přivítal přítomné a seznámil je se
stavem přípravy obnovy koupaliště. Jedná se o činnosti, které jsou v souladu s předchozími
doporučeními komise, že koupaliště se obnoví po etapách, v přírodě blízké podobě. Záměrem
radnice i ve shodě se závěry minulého jednání komise je sezónní provoz areálu, zachování
přírodního rázu koupaliště, vybudování biotopového koupaliště.
3) Radnice zadala hydro-biologický průzkum, ze kterého vyplynulo, že pouhé napuštění koupaliště
vodou by nezaručilo čistotu vody na úrovni, kterou požaduje pro koupaliště hygienická služba.
Z těchto důvodů bude letos areál koupaliště zpřístupněn jako veřejný park bez možnosti koupání.
4) Koupaliště několik let chátralo a jeho znovuotevření nyní vyžaduje rozsáhlejší úpravy, tak aby
byla zaručena bezpečnost občanů. Radnice plánuje zbourat zchátralé, nezabezpečené budovy
zejména bývalé šatny. Radnice již zadala projekční práce. Tomáš Jelínek navrhl prověřit, zda by
bylo možno šatny pouze opravit (zachovat konstrukce). Komise diskutovala, zda šatny zbourat
nebo ne. Jeden z důvodů pro zbourání šaten je i to, že zabírají plochu, kterou lze využít k rekreaci.
5) V koupališti je silný nános bahna. Proto byla diskutována možnost připustit do koupaliště vodu,
aby nedocházelo k jejímu zahnívání v horkých měsících. Tomáš Jelínek doporučil využít vodu
z průzkumných vrtů, kdy je třeba 14 dní vodu z vrtu čerpat.
6) Starosta Petr Štěpánek představil práce, které radnice zadá a termíny, ve kterých by tyto práce
měly být realizovány. Tyto práce schválí včetně výběru dodavatele rada 1. 7. 2015. Tajemnice
komise poté rozešle členům komise a hostům informaci o schválených pracích.
7) Radní Ondřej Růžička informoval o biotopu Snina a možnosti využít zkušenosti z tohoto
koupaliště na koupališti Lhotka K biotopovému koupališti proběhla diskuze. Členové se zajímali a
kapacitu biotopového koupaliště, dopouštění vody atd.
Zapsala: Ing. Eva Tylová

Předseda komise: radní Ondřej Růžička

