MĚSTO
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

POZVÁNKA
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav si Vás dovoluje pozvat na sympozium, které se
bude konat dne 20.6.2015 v Divadelním sále brandýského zámku.
Bude zaměřeno na představení 2 důležitých lokalit na území města, které v současnosti
hledají svoji náplň a plnohodnotné využití. Jeho hlavním cílem bude vyvolat diskuzi s
odbornou a laickou veřejností, jejímž výsledkem by mělo být formulování zadání k vyhlášení
veřejných soutěží na zpracování projektů pro:
A. Lokalitu „Pod nemocnicí“ v Brandýse n/L
Řešení dotčeného území pro funkci městského parku s ohledem na jeho polohu
v centru městské části a blízkost sídliště
B. Lokalitu „Houštka“ ve Staré Boleslavi
Řešení dotčeného území pro funkci příměstského lesoparku a se snahou jeho
plnohodnotného zapojení do širších územních vztahů se zřetelem na jeho bohatou
historii a velký potenciál do budoucna, hledání optimálního využití objektů bývalých
Slunečních lázní a přilehlého ubytovacího zařízení (Kim Ir sen)
Program sympozia:
1. Presence účastníků v Divadelním sále brandýského zámku 9.00 – 9.30
2. Prohlídka lokality „Pod nemocnicí“ 9.30-10.30
3. Představení lokality s ohledem na její začlenění dle platného územního plánu
města z hlediska širších územních vztahů
4. Představení „Ověřovací studie Sluneční park“ na danou lokalitu
5. Diskuze k danému tématu
6. Přestávka na občerstvení 13.00 – 14.00
7. Prohlídka lokality „Lesopark Houštka“ 14.00-15.00
8. Představení lokality s ohledem na její začlenění dle platného územního plánu
města z hlediska širších územních vztahů, historie lokality a současné využití
9. Představení „Studie - záměr rozvoje lokality Houšteckého lesa“
10. Představení dostupných podkladů pro objekty Slunečních lázní a Kim Ir sena
11. Diskuze k danému tématu
Vzhledem k omezené kapacitě sálu Vás žádáme o případné potvrzení účasti buď na
celý program, nebo na jednu z jeho částí. V případě Vašeho zájmu o vystoupení nám
prosím sdělte, jakého tématu by se Váš příspěvek týkal, abychom ho případně mohli
zařadit do programu.
Přihlášky posílejte na adresu: zdenek.adamek@brandysko.cz

