Integrovaný projekt obnovy obcí
Mikroregionu Sokolov-východ
CZ.1.09/2.1.00/30.00733

Zápis z workshopu ze dne 26.4.2012
Přítomni:

Prezence přítomných viz přiložené prezenční listiny

Program jednání:
1.
2.

3.
4.

Přivítání.
Aktuální stav jednotlivých částí celého projektu.
a)
dokončené projektové dokumentace.
b)
rozpracované projektové dokumentace před dokončením.
c)
rozpracované projektové dokumentace k projednání a diskuzi.
Diskuze
Závěr

Ad 1)
Přítomné pozvané hosty přivítal Ing. Miroslav Makovička, manažer projektu. Ve své prezentaci
seznámil posluchače se základními údaji projektu tj., s hlavním cílem projektu, s jeho výstupy,
s počtem zapojených obcí a v neposlední řadě i s rozpočtem projektu. Bylo konstatováno, že
mikroregion má 14 členských obcí, do projektu je zapojeno 9 obcí, což činí 64,3 %.
Po vlastní prezentaci představil přítomným a předal slovo dodavateli hlavních výstupů
projektu, Ing. arch. Petru Martínkovi
Ad 2)
Ing. arch. Martínek seznámil přítomné formou přehledové tabulky se všemi záměry a
plánovanými projektovými dokumentacemi a s dalšími výstupy projektu.
Podrobně byli hosté seznámeni se záměry jednotlivých obcí, s již dokončenými a
zpracovanými projektovými dokumentacemi.
Ad a)
Jednalo se o:
•
•

Rajská zahrada v Královském Poříčí
Obslužná komunikace „statku bernard v Královském Poříčí“

Ad b)
Rozpracovány jsou dokumentace:
• Chodník podél silnice II/209 z Chranišova do Lokte
• Amfiteátr v Královském Poříčí¨
• Městské koupaliště Sokolov
• Turistické podkrušnohorské centrum v Lomnici

Ad c)
Projekt obnovy drobné architektury v Mikroregionu Sokolov-východ má již zrealizovanou část
vyhledávací studie a v současné době probíhají intenzivní jednání a zpracovávání projektových
dokumentací na vybranou drobnou architekturu v jednotlivých zapojených obcích.
V rámci projektu budou dále zpracovány 4 studie proveditelnosti k jednotlivým projektům,
bude zpracován informační leták o projektu (flyer) v počtu 500 kusů.
Předpokládané ukončení všech projektových dokumentací v rámci Integrovaného projektu je
plánováno na konec srpna.
Ad 3)
V rámci diskuse odpovídal Ing. arch. Petr Martínek na dotazy jednotlivých zástupců obcí,
týkající se jednotlivých záměrů. Byly poskytnuty informace o projektech v královském Poříčí,
o projektu Koupaliště v Sokolově i další informace o projektových dokumentacích na drobnou
architekturu.
V diskuzi byly projednávány různé varianty návrhu informačního letáku, kdy bylo
konstatováno, že leták bude plnobarevný, skládaný formát A4 se základními údaji o všech
aktivitách realizovaných v rámci Integrovaného projektu.
Ad 4)
Na závěr Ing. Miroslav Makovička poděkoval přítomným za účast a pozval je na další pracovní
setkání, které se uskuteční v závěru měsíce řervna.

Přílohy:
1. Prezentace Ing. Miroslava Makovičky
2. Přehledová tabulka Ing. arch. Petra Martínka

V Sokolově dne: 27.4.2012

Zapsal: Ing. Miroslava Makovička, manažer

