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Začala oprava masivního oplocení v ul. Bolzanova a Foersterova
Dlouho plánová rekonstrukce části oplocení areálu jičínské nemocnice vedoucího od hlavního
vjezdu v ulici Bolzanova až do ulice Foersterova právě začala. Zeď, která je složena
z pískovcových kamenů a cihel, bude rozebrána a znovu vystavěna. V rámci prací za 8,8 milionu
Kč bude také opravena dosud nevyužívaná rotunda, kde má vzniknout místo pro rozjímání a
meditaci pacientů. Práce mají být hotovy do konce roku.
Tento týden se začalo s rozebíráním zdiva v ulici Foersterova a bude se pokračovat do ulice
Bolzanova. Vítězem veřejné zakázky se stala firma ASJ s.r.o., která zeď postupně rozebírá, poté
materiál opracuje a vrátí většinu zpět. „Úpravy v Bolzanově ulici předpokládají úplnou
rekonstrukci, kdy se zdemoluje zděné oplocení včetně pískovcové podezdívky a provede se nové
založení opěrné zdi. Znovu budou použity stávající materiály, tedy pískovec, částečně cihly, a zeď
bude omítnuta a částečně oplechována, aby lépe odolávala klimatickým podmínkám,“ vysvětluje
postup prací provozně-technický náměstek Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ing. Josef Kubíček.
Obdobný postup bude proveden i dále ve Foersterově ulici, kde zůstává stávající pískovcová
podezdívka a původní zděný oblouk u márnice. „Pokud bude oblouk v dobrém stavu, chceme jej
zachovat a nepřistoupit k výstavbě nového. Také veškerá zeleň, tedy především statná vrba ve
Foersterově ulici, na místě dále zůstane,“ doplňuje Ing. Kubíček. Z Bolzanovy ulice ale zmizí nápis
na zdi „Lennon“, ke kterému má část veřejnosti vřelý vztah, odstraněna byla dočasně i plakátovací
plocha. Předpokládá se, že práce částečně omezí průchodnost chodníku, který vede přímo pod zdí.
Opravena bude také rotunda, která je umístěna na rohu ul. Bolzanova a Foersterova, a která dříve
sloužila jako trafostanice. Rotunda získá zcela novou střechu, fasádu, vyměněna budou okna a
provedou se vnitřní úpravy. O jejím využití se v současnosti vede diskuze, uvažuje se o ní jako o
místu pro rozjímání a meditaci. Dále bude zrekonstruováno oplocení před plicním oddělením
v ulici Bolzanova, které se nachází mimo areál nemocnice. Bude mít opět původní vzhled, tedy
bude z pískovce a kovových výplní. Kromě toho se vybuduje nový bezbariérový přístup a upraví se
anglický dvorek před budovou. Veškeré práce byly vysoutěženy cca za 8 815 000 Kč s DPH a budou
provedeny do konce roku. V případě prací před plicním oddělením je termín možno posunout až
na jaro 2016.
Tato rekonstrukce je první etapou dalších rozsáhlých prací, se kterými se v příštích letech počítá.
V Bolzanově ulici by měl být rozšířen vjezd, aby vyhověl provozu a požadavkům hasičských a
sanitních vozů. Upravena by měla být také vrátnice a mluví se možné stavbě nové nemocniční
lékárny v prostoru za vrátnicí. „Nyní máme územní rozhodnutí a připravujeme podklady
k výběrovému řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby,“
dodává Ing. Kubíček.
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