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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán dopis občanů města poukazující na zásadní
nesrovnalosti v odpovědích místostarosty Mgr. Martina Sebery, Ph.D. k řešení hluku na
kluzišti.
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Dobrý den,
na všech svých slovech, které jsem vyřkl či napsal, si trvám. Pokusím se najít ty okamžiky,
které jsou v dopise tazatelek podány nepřesně. Nebudu se vracet k balkónu, pozvání
nicméně trvá…
 Na městě řešíme vše, co souvisí s hlukem na kluzišti, kritika občanů nám není
lhostejná a každou z nich analyzujeme a hledáme varianty k nápravě. Z nich pak
vybíráme taková, která budou splňovat hygienické normy
 Benzínová rolba v době uzávěrky TN (6. 12. 2019) v Tišnově byla zkoušena, proto
jsem ji do svého textu v TN vepsal. Nepodařilo se ji však kvůli technickým problémům
dále zprovoznit (technické detaily mohu v případě zájmu upřesnit). Tedy v tomto bylo
moje vyjádření v TN nepřesné a za to se musím omluvit.
 Elektrorolba je jedno z řešení, o kterém město ví. Nicméně rozhodnutí padlo (s
ohledem na poměr cena / přínos) na benzínovou rolbu, o eletro město neuvažuje - to
stále platí. Nyní po dalším zjištění uvádím, že dle sdělení odborníků je elektrická rolba
vhodná pouze do krytých hal, tedy nikoliv na nekryté kluziště.

 Na setkání jsem vám ukazoval fotografii polepených mantinelů gumou. To souhlasí,
hledáme další možnosti snížení hluku, nicméně o realizaci město opravdu nyní
neuvažuje
 Navýšení zdi u chladicí jednotky se ukázalo jako nedostatečné, to souhlasí, opět se
realizují další opatření (zeď bude doplněná o materiál lámající zvuk a ve vnitřku
chladící jednotky bude instalován materiál zvuk pohlcující)
 Chladicí jednotka je stále v provozu, protože je hřiště stále ve zkušebním provozu
 A k poslední výtce, ano neuvědomil jsem si, že hluk z bruslení a z toho, že děti při
zastavení udeří bruslemi do mantinelu, může vadit. A nechce se mi to i nadále věřit,
zvláště na místě, kde bylo vždy hřiště a nyní zde je po rekonstrukci opět hřiště.
S pozdravem
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
místostarosta

