
PTEJTE SE NA HORKÉ LINCE

Vážení spoluobčané,
příštích patnáct měsíců
bude kousek od Vašich
domovů probíhat
výstavba jednoho z
největších projektů v
historii Nového Města
– do září 2015
vyrostou vedle kotelny

Městské lázně. O stavbě bazénu se mluví
j iž více než padesát let. Dnes stoj íme
před splněním slibu, kterému už skoro
nikdo nevěřil. Pro Vás, obyvatele ulic
Hornická a Budovatelů, to však zároveň
znamená patnáct měsíců života v těsné
blízkosti stavby. A to samozřejmě
znamená určitá omezení a dočasné
zhoršení kvality života. Každá stavba,
zvlášť takto velká, s sebou přináší
zvýšený provoz, hluk a podobně. Vím,
že to bude otrava a chtěl bych se Vám za
to omluvit. Věřte však, že uděláme vše
pro zmírnění negativních dopadů na
Vaše pohodlí. Pravidelně Vás budeme
informovat, co se na stavbě událo a co
nás v nejbližších dnech čeká. Odpovědní
pracovníci radnice a dodavatelů stavby
budou průběžně vyhodnocovat situaci v
okolí stavby a navrhovat změny, které
zamezí zbytečným komplikacím. Budu
Vám vděčný i za Vaše náměty a
připomínky. Děkuji Vám za pochopení a
věřím, že si budeme moci v září příštího
roku společně říct, že jsme všechny
problémy dobře zvládli a stálo to za to.

Michal Šmarda
starosta města
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Stavba Městských lázní:
začínáme v pondělí

• V pondělí 1 2. května 2014 bude předáno staveniště Městských lázní zhotoviteli
stavby - sdružení firem s názvem „Bazén Nové Město na Moravě“, jehož vedoucím
účastníkem sdružení je společnost PKS stavby a.s. , Žďár nad Sázavou a účastníkem
sdružení je společnost IMOS Brno, a.s.

• V prvním týdnu po předání stavby bude zařizováno staveniště. Jeho součástí bude
kromě jiného čtyřmetrová protihluková stěna, která bude chránit nejbližší domy
před přemírou hluku.

• 1 9. května 2014 předpokládáme zahájení vlastních stavebních prací - jako první
přijde na řadu demolice původní haly na skladování uhlí a následně budou probíhat
veškeré zemní práce.

• Kromě ulice Hornické bude zvýšenou
dopravou významněji dotčena ulice
Masarykova.

• Po zhotoviteli stavby požadujeme
minimalizovat průjezd nákladních
vozidel v časech dopravní špičky – v
pracovních (školních) dnech mezi 7.00 a
8.30 hodin.

• Stavební firmy jsou připraveny ve
spolupráci s Městem provádět opatření,
j imiž občanům zatížení stavbou zmírní.

MASARYKOVU ZATÍŽÍ
PRŮJEZD NÁKLADNÍCH AUTRozšíření parkoviště na Hornické

• Současně s předáním staveniště Městských lázní proběhne v pondělí 1 2. května
nedaleko místa stavby i předání staveniště "Rozšíření parkoviště na ulici Hornická"
– mezi bytovými domy č.p.: 971 , 972, 978 až 980, a to zhotoviteli PKS stavby a.s. ,
Žďár nad Sázavou.

• Zahájení vlastních stavebních prací očekáváme 19. května. V průběhu výstavby
parkovacích míst se dopravní situace v okolí stavby dočasně zhorší, doporučujeme
využít parkoviště za kinem, kde budou k termínu zahájení stavby nainstalovány
kamery monitorované městskou policií.

• Rozšíření parkovací plochy bude dokončeno do konce měsíce června 2014.

Pro případné dotazy, připomínky či
stížnosti je určena kontaktní osobou za
město vedoucí odboru investic a správy
majetku Ing. Dana Wurzelová

telefonní kontakt 566 598 350
e-mail: dana.wurzelova@meu.nmnm.cz
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Novoměstští představitelé se řadu let
přeli o to, zda mají postavit krytý
bazén. Po letech názorových přemetů,
stále znovu měněných projektů a hádek
dostali lidé poprvé možnost vyjádřit
svůj názor v anketě. Téměř tři tisícovky
lidí touto cestou jasně vzkázaly
zastupitelům, jaká je jej ich volba.
Novoměšťáci chtěj í mít stejnou
možnost relaxace, jakou nabízí většina
měst v okolí. Žďár nad Sázavou,
Bystřice nad Pernštejnem, Polička,
Svitavy .. . ve všech těch městech
mohou lidé celý rok plavat pro radost i
pro zdraví. Zastupitelé přání drtivé
většiny lidí vyhověli. Od září příštího
roku budeme mít krytý bazén i my v
Novém Městě na Moravě. A k bazénu
přibude i řada dalších služeb, které
lidem zpříjemní život a pomohou jim
udržet si zdraví a životní pohodu.

• na Hornické ulici vznikne vedle
plynové kotelny víceúčelový
dvouposchoďový objekt

• v přízemí budou šatny, sprchy,
plavecký bazén se čtyřmi drahami,
relaxační bazén s masážními lavicemi,
chrliči a divokou řekou, nebude chybět
vířivka

• pro děti vznikne brouzdaliště s malou
skluzavkou

• v prvním patře bude wellness část
zahrnující Kneippovu lázeň, finskou
saunu a aroma/solnou lázeň, fitness a
bufet s příjemným posezením

Novoměšťáci si plní svůj velký sen

Ve výběrovém řízení na výstavbu Městských lázní bylo nejúspěšnější sdružení
firem PKS Stavby Žďár nad Sázavou a IMOS Brno. Stavební dozor zajišťuje
novoměstská společnost Envigest, která bude po celou dobu výstavby spolupracovat
i s projektantem Městských lázní, kterým je brněnský ArchDesign.

Co nám nabídnou
Městské lázně?

Kdo pro nás bazén postaví?

Po celou dobu stavby pro vás budeme
připravovat Stavební noviny, ve kterých
vás budeme informovat co je nového na
staveništi, jaká nás čekají omezení, na
co se máme připravit. Ale také o tom,
na co všechno se můžeme těšit v
jednotlivých částech Městských lázní a
jaká nás čekají příjemná překvapení.

V příštích číslech...

Tyto a mnoho dalších informací najdete v elektronické verzi zpravodaje Novoměstsko
noviny.nmnm.cz




