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Revitalizace zámeckého parku
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás se žádostí o posouzení a připomínky k jednotlivým studiím, které přibližují možnou
výslednou podobu jedné z dominant Červených Peček.
Zámecký park, který je konečně v majetku městyse, je bohužel velmi poznamenán zanedbanou údržbou z let
minulých. Naším prvním krokem bylo zpracování dendrologického posudku včetně pasportizace stromů. Na
základě tohoto posudku jsme nechali provést alespoň nejnutnější bezpečnostní prořez a ošetření všech dřevin.
Zároveň jsme vyčistili zatím nepřístupnou plochu za plechovým plotem - ta se pro Vás otevře ihned po
zhotovení nového plotu stávajícím majitelem zámku. Následně plechový plot konečně zmizí.
Nyní Vám předkládáme k posouzení tři studie od různých architektů, z nichž každá svým originálním způsobem
řeší možnou budoucí podobu parku a jeho přeměnu na klidové a relaxační centrum obce.
Studie jsou ke stažení na webu městyse - www.cervenepecky.cz/urad-mestyse/revitalizace-parku
Velmi důležité pro zodpovědné posouzení a pochopení koncepce předložené studie je seznámení se s
textovou částí studie, která detailně vysvětluje záměr a koncepci jednotlivých zpracovatelů.
Studie jsou také k dispozici na úřadu městyse - seznámit se s nimi můžete kdykoli v pracovní době.

Studie č. 1:
zpracovatel - Ing. Milena Morávková, Praha 6

Studie č. 2:
zpracovatel - Ing. arch. Dana Jirovská, Kolín

Studie č. 3:
zpracovatel - Ing. Petr Nedvěd, České Budějovice

Naším záměrem je vybrat studii, která bude mít největší podporu. Do ní bychom rádi zapracovali také další
nápady a vylepšení a výsledný „kompilát” bychom nechali zpracovat do podrobné ﬁnální projektové
dokumentace. S ní se následně pokusíme získat ﬁnanční prostředky pro realizaci tohoto záměru z příslušné
dotační výzvy v co nejbližším možném termínu.
Své náměty, připomínky a nápady na doplnění či úpravy si prosím nenechávejte pro sebe, ale pomozte nám s
výběrem nejlepší varianty, která bude vycházet z Vašich podnětů.
Pište prosím mailem na oustarosta@cervenepecky.cz, písemně na adresu Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky
nebo prostě předejte své podněty na podatelně úřadu osobně. Budeme brát v úvahu každý Váš nápad a
budeme za něj opravdu rádi. Konečný termín pro podávání námětů je úterý, 23. 6. 2015 do 15 hodin.
Veřejné projednání se uskuteční 24. 6. 2015 v 16 hodin v zasedací místnosti městyse Červené Pečky a bude
navazovat na veřejné projednání změny č. 5 územního plánu Červené Pečky, které je svoláno na 15 hodinu.
Za úřad městyse Červené Pečky Vás všechny zve Lubomír Jirků, starosta

