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Zápis z jednání stavební komise a komise životního prostředí ze dne 29. 09. 

2021, od 17:00 hod 

 

Přítomni: Věra Růžičková, Milan Merhaut, Ondřej Schulz, Jaroslav Železný, Tomáš Vodička 

Omluveni: Pavel Švanda, Jiří Katrnoška, Lenka Třísková, František Pospíšil, Viktorie 

Janáčková 

 

 

Program:  

1. Úvodní informace 

2. Studie území u hájovny – zpracováno developerem 

3. Rekapitulace jednotlivých investičních akcí města, rozpracované projekty, studie 

4. Dotazy, postřehy, žádosti, oznámení 

5. Ukončení komise 

 

 

Body jednání:  

Studie území u hájovny 

Připomínky komise: U bytových domů je třeba řešit, kam si dají lyže, kola apod? Bude to 

řešeno sklepy nebo jinak v přízemí domů? Nebude v horních patrech znatelný hluk z 

budoucího obchvatu? 

Stavební komise konstatuje, že studie lokality u hájovny odpovídá současným trendům a 

doporučuje Radě města podpořit změnu Územního plánu v zastavitelnosti v ploše So. 

Dále navrhuje řešit s developerem otázku hluku v horních patrech domů z budoucího 

obchvatu a řešení dostatečnosti parkovacích míst, skladovacích prostor v bytových domech 

pro uložení kol, kočárků, lyží apod. v jednotlivých domech. 

Pro: 5 

 

Komisi byly dále představeny projekty: 

Aktuální info o lokalitě VCH – Za Hřištěm 
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Parcely se již prodávají. Investor předává městu pozemky pod komunikací, chodníkem a 

inženýrské sítě. Kácely se jen dvě břízy, nově bude vysazeno 10 bříz a 12 okrasných třešní, 

vytvořen štěrkový záhon. Nyní se řeší úprava hřiště a vybudování průchodu a kontejnerová 

stání, která se zřejmě zatím nebudou zpevňovat z důvodu vydávaných popelnicových nádob 

na tříděný odpad. 

Studie na komunikace Pražská, Jarní, Křivá ve V.Ch. – prezentace bude na zastupitelstvu 

říjen/listopad. 

Obnova zeleně - probíhá výběrové řízení – realizace posunuta na jaro 2022 (duben/květen). 

Mlýnský náhon - probíhá výběrové řízení na projektanta 

Kabiny AFK - probíhá výběrové řízení na projektanta 

PD Bačov - projektuje se prováděcí dokumentace, poté obdrží město položkový výkaz výměr. 

Zvažovaný je dotační titul je IROP – Veřejné prostranství. 

Milčická ul. VCH - řeší se odvodnění a souhlasná vyjádření vlastníků pozemků. Projektové 

práce pro stavební povolení jsou u konce. Zvažované financování SFDI. 

Projektové dokumentace: park páteřní cesty, park pod vodojemem, WC a prostor u nádraží, 

úpravna vody, Dešťovka II se dokončují 

Dešťovka I – nyní je vyčerpaná alokace, předáváme žádost do jiného dotačního titulu. 

Obchvat – aktuální stav 

Chatička u rybníka a přesun minigolfu – aktuální stav 

Revize veřejného osvětlení – aktuální stav 

Umístění meteorologické stanice pro rok 2022 

 

 

………………………….. 

    Tomáš Vodička 

 předseda komise  

 


