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Žádost o informace

Vážený pane inženýre,

dovoluji siVás požádat o poskytnutínásledujících informacíohledně veřejné zakázky ''Úprava vybraných dětských
hřišť, lokalita Souhrady v MČ Brno-Bohunice":

jaký je rozsah prací (tzn. definice díla, popř. projekt),
kdy má být dílo podle smlouvy předáno,
existuje nějaká revizní zpráva ohledně původního hřiště? Jde mi o zjištěnív jakém stavu bylo původní hřiště
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Kamarád otakar (MČ Brno-Bohunice)
úterý 'l 'l' května 2021 1036

ost ot rmace

Vážený pane magistře,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Cílem prováděné rekonstrukce dětského hřiště je zregenerovánía oživení prostoru stávajícího dětského
hřiště včetně zpevněných ploch. Navrženyjsou nové herní prvky (stávající na hraně životnosti a bezpečnosti, některé
již před rekonstrukcídemontovány), pískové dopadové plochy, pryžový vodopropustný povrch, lavičky a další
mobiliář, nová výsadba.

Ad 2) Dle uzavřené smlouvy o dílo je termín dokončení 1't'o7.2O2t

Ad 3) Na každém dětském hřišti v naší MČ jsou prováděny průběžné kontroly a zabezpečení řádného technického
stavu a funkčnosti veškerého vybavenísídliště, a to ].x měsíčně provozní kontrola a 1x ročně roční kontrola, o kterých
je proveden zápis do pracovního deníku firmou na základě smlouvy o údržbě a vybavení sídliště č. o8-1'o4/L9/Ts.
Použitelné stávající váhové houpačky byly nainstalovány na hřiště okrouhlá, u zbývajícího zařízení byla v rámci
uvedených kontrol zjištěna značná opotřebovanost (spoje, materiál - dřevo), neboť dětské hřiště již bylo na hraně
životnosti- realizace V roce 2006 v rámci regenerace sídliště.

S pozdravem

lng' otakar Kamarád

tajem ník ÚtvtČ grno-gohunice

From:
Sent: Tuesday, May LI,2OZI8:17 AM
To: Kamarád otakar (MČ Brno-Bohunice) <kamarad @bohunice.brno'cz>
Subject: Žádost o informace

Vážený pane inženýre,

dovoluji si Vás požádat o poskytnutí následujících informacíohledně veřejné zakázky ''Úprava vybraných dětských

hřišť, lokalita Souhrady v MČ Brno-Bohunice'':
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