
Mgr. Pavel Bokr nar. 10.3.1982, bytem Na Stráni 80, 267 01 Králův Dvůr - Zahořany

Adresováno: 
Starostovi Města Králův Dvůr
Radě Města Králův Dvůr
Zastupitelstvu Města Králův Dvůr

Věc: Upozornění na omezení možnosti obnovení sportovního hřiště a omezení přístupu 
na hřiště v Zahořanech a na parcelu soukromého vlastníka při realizaci projektu 
„Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu u města Králův Dvůr“ a 
žádost o příslušné úpravy záměru výsadby zeleně v lokalitě „hřiště Zahořany“

Jako zastupitel Města Králův Dvůr jsem k veřejnému jednání zastupitelstva města Králův Dvůr konanému dne 
15.11.2012 obdržel v rámci bodu č. 5 návrh na výsadbu zeleně v prostoru hřiště v Zahořanech označený jako 
„Prostorová studie – hřiště Zahořany“ ke stavbě „Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu u 
města Králův Dvůr“. Proto tímto jako zastupitel města podávám následující:

Jak jsem již konstatoval na veřejném jednání zastupitelstva města Králův Dvůr konaném dne 15.11.2012 mám k 
předloženému návrhu na osázení zeleně v lokalitě „hřiště Zahořany“ připomínku, že v tomto provedení omezuje 
možnost obnovy sportovního hřiště v Zahořanech o které jak je již jistě známo usiluji a žádám, aby při případné 
výsadbě zeleně bylo postupováno tak, aby bylo kdykoliv v budoucnu možné plně obnovit sportovní 
hřiště v Králově Dvoře místní části Zahořany na parcele katastru nemovitostí parc. č. 183/1 v 
katastrálním území Zahořany u Berouna minimálně v původním rozsahu tak, aby v prostoru hrací plochy 
ani v její bezprostřední blízkosti nebyla vysazována zeleň omezující užívání sportovního hřiště a to ani 
tak, že by například svými větvemi zasahovala nad hrací plochu. V této souvislosti ještě pro jistotu dále 
poznamenávám (například pro zvažování úprav výsadby zeleně), že v případně obnovy sportovního hřiště v 
Zahořanech (kterou prosazuji a u které tímto upozorňuji, že by měla být kdykoliv v budoucnu možná) bude 
maximálně vhodné rovněž obnovit ochranné oplocení hřiště v dostatečné výšce (proti „vylétávání míčů z 
prostoru hřiště“) a vedení navrhovaného chodníku až za obnoveným ochranným oplocením.

Současně po ověření stavu věci tímto již výslovně (po ústním jednání se starostou, kdy jsem na možný problém 
upozornil a starostovi jsem přislíbil, že věc ještě podrobněji prověřím) upozorňuji že dle návrhu, který mě byl 
předložen, dojde navrhvanou výsadbou zeleně v prostoru přístupové cesty ke hřišti v Zahořanech od ulice 
Jungmannova (parcely katastru nemovitostí p.č. 181/2 a 183/2 v k.ú. Zahořany u Berouna) k vážnému omezení 
šíře přístupové cesty ke hřišti přibližně na cca 1,75 metru – tedy cca šířka chodníku, kdy nelze vyloučit ani 
budoucí zásah zeleně do profilo chodníku. Tato šíře je absolutně nedostačující pro zajištění potřebné 
údržby hřiště a přístupu k němu stejně jako je nedostačující pro zajištění příjezdu záchranářů a 
zácharnářské techniky ke hřišti v Zahořanech (bez ohledu na to o jaké hřiště se bude jednat). Také touto 
výsadbou dojde k omezní přístupu na soukromý pozemek  - parcelu KN p.č. 186/1 v k.ú. Zahořany u Berouna, 
na který je již dlouhodbě vjezd právě z přístupové cesty ke hřišti. Proto i v tomto ohledu také jako města žádám, 
aby v rámci přístupové cesty ke hřišti v Zahořanech od ulice Jungmannova bylo na parcelách katastru 
nemovitostí p.č. 181/2 a 183/2 v k.ú. Zahořany u Berouna upuštěno od navrhované výsadby zeleně a byla 
tak zachována současná přístupová cesta v plné původní šíři. Alternativně je samozřejmě možné situaci 
řešit vykoupením sousedícího soukromého pozemku – parcela KN p.č. 181/1 v k.ú. Zahořany u Berouna od 
soukromého vlastníka a získat tak širší prostor pro přístupovou cestu ke hřišti v Zahořanech (pakliže by byl nebo 
by se vyřešil dostatečný a dostatečně široký průjezd kolem stávajícího transformátoru).

K tomuto podání na následujících 4 stranách přikládám:

– Zákres parcel ve vlastnictví Města Králův Dvůr v okolí hřistě v Zahořanech

– Prostorová studie návrhu výsadby transformovaná do katastrální mapy s podkladem leteckého snímku s 
původním sportovním hřištěm v Zahořanech (celkem 3x v různých přibíženích)

V Zahořanech dne 20.11.2012

Mgr. Pavel Bokr
Elektronickou verzi tohoto podani podepsal Pavel Bokr (1982) svym uznavanym elektronickym podpisem. Certifikat elektronickeho podpisu  
vydal a vede v evidenci poskytovatel certifikacnich sluzeb PostSignum Qualified CA 2, Ceska posta, s.p. IC 47114983.



Zákres parcel ve vlastnictví Města Králův Dvůr v okolí hřistě v Zahořanech



Prostorová studie návrhu výsadby transformovaná do katastrální mapy s podkladem leteckého snímku  
s původním sportovním hřištěm v Zahořanech



Prostorová studie návrhu výsadby transformovaná do katastrální mapy s podkladem leteckého snímku  
s původním sportovním hřištěm v Zahořanech - detail



Prostorová studie návrhu výsadby transformovaná do katastrální mapy s podkladem leteckého snímku  
s původním sportovním hřištěm v Zahořanech - detail na hřiště
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