Rekonstrukce Mateřské školy Kollárova se zásadně zkomplikovala
Začátkem července byla zahájena první rozsáhlá rekonstrukce původního objektu mateřské školy
Kollárova za posledních 40 let. Při odstraňování konstrukce však stavební firma zjistila, že tepelná
izolace budovy je vytvořena azbestocementovými deskami v podstatně větším rozsahu, než z
dostupných podkladů předpokládala projektová dokumentace a azbest se nachází nejen na vnějším
plášti budovy, ale zasahuje i do vnitřních konstrukcí objektu.
Po zhodnocení problému s techniky i hygieniky jsme rozhodli o provedení kompletní sanace objektu
od azbestu. Jedná se o zásadní problém, protože tato skutečnost z časového hlediska značně
ovlivňuje průběh stavby.
Rekonstrukce nebude v žádném případě dokončena tak, aby zde mohl být od 1.9.2017 zahájen
provoz mateřské školy. Předpokládaný termín dokončení je v období prosinec 2017 – leden 2018 s
tím, že dokončení vnějších fasád by mělo proběhnout do konce dubna 2018.
Veškerá opatření se realizují v zájmu zdraví a bezpečí úvalských dětí a také vyplývají ze zákona.
Je nám však jasné, že uzavřít kompletně provoz mateřské školy Kollárova na cca půl roku by byla pro
úvalské rodiče a jejich děti zásadní a mnohdy neřešitelná komplikace. Po zhodnocení všech možností
zajištění náhradního provozu mateřské školy jsme přijali následující řešení:
Nový pavilon vedle původní budovy MŠ Kollárova, kam dochází 45 dětí, zůstane v provozu. V době,
kdy budou děti do tohoto pavilonu chodit, již budou práce na odstraňování azbestu dokončeny.
125 dětí z původní budovy bude umístěno do nově postavené dočasné stavby MŠ v lokalitě Výpustek
u ulice Šafaříkova. Dětem z obou budov bude dovážena strava firmou, která zajišťuje tento typ
stravování. Pro pobyt venku bude vyhrazeno dětské hřiště v ulici Rašínova, které bude po dobu
náhradního provozu určeno pouze pro mateřskou školu.
Vedení města spolu s ředitelkou MŠ pracuje na tom, aby byl provoz dočasné stavby zahájen v pondělí
4.9.2017, je však možné že v týdnu od 4.9. do 8.9.2017 bude zajištěn provizorní provoz (děti budou
více venku, v případě nepřízně počasí bude využita budova Centra volnočasových aktivit
Pětašedesátka).
Vzhledem k tomu, že v průběhu prázdnin dochází k odhlašování dětí z MŠ a naopak k přijímání tzv.
předškoláků a tím se neustále mění věkové složení dětí, bude konečné rozmístění dětí do
jednotlivých tříd známo až po 25.8.2017.
Informace, zda bude vaše dítě docházet do nového pavilonu v Kollárově ulici nebo do provizorní
stavby v ul. Šafaříkova, bude následně neprodleně zveřejněna na webových stránkách mateřské
školy, facebooku a webu města.
Zároveň bychom chtěli požádat rodiče dětí, které budou docházet do dočasné stavby v Šafaříkově
ulici, aby z důvodu omezeného prostoru (šířka ulice) a z důvodu omezení prašnosti parkovali v ulici
Rašínova.

V případě potřeby doplňujících informací neváhejte a napište nám na e-mail:
starosta@mestouvaly.cz, jitka.hamouzova@mestouvaly.cz nebo ms.kollarova@seznam.cz, případně
volejte na 281 091 139.
Jsme si vědomi, že vzniklá situace přinese komplikace a nepohodlí jak pro rodiče a jejich děti, tak i pro
pedagogy, město činí veškeré možné kroky, aby diskomfort po tuto přechodnou dobu byl co
nejmenší. Jedná se o řešení nepředvídatelné situace, proto ještě jednou prosíme o Vaše pochopení a
toleranci.
Finanční dopad celé situace na městský rozpočet bude nemalý, městský rozpočet je však schopen
toto ustát. Samotné navýšení stavebních nákladů na rekonstrukci MŠ Kollárova bude činit cca 3,5 mil.
Kč (rekonstrukce tedy místo vysoutěžených 12 mil. Kč bude stát cca 15,5 mil. Kč), kromě toho
budeme muset zaplatit náklady spojené s provizorní stavbou MŠ na Výpustku. Náklady na zajištění
chodu této provizorní školky budou činit cca 4 mil. Kč.
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