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Zápis z 8. jednání – veřejného - Stavební komise ze dne 

 27.11. 2019, 18:00 hod 

  v Kulturním středisku Pečky 

 

Přítomni: František Pospíšil, Milan Merhaut, Jiří Katrnoška, Jaroslav Železný, 

                Jan Drška, Vojtěch Malina, Věra Růžičková, Tomáš Vodička,  Ondřej Schulz, 

                Milan Merhaut 

Host : Alena Švejnohová, starostka města 

 

 

Program:  

1. Projekty a investice 2020  

2. Studie MŠ MAŠINKA- dopravní situace přilehlé komunikace, oplocení 

3. Digitální mapa města 

4. Prezentace Studie okolí vlakového nádraží 

5.Cesta ke koncepci města 

 

Body jednání:  

Ad1) informace poskytl Tomáš Vodička, prezentoval návrh rozpočtu na rok 2020 v oblasti 

investic, studií a projektových dokumentací, které jsou již připravené pro fázi realizace, nebo 

před uveřejněním zadávacího řízení nebo jen ve fázi příprav podkladů pro výběr dodavatele 

Ad 2) informace poskytl  Jan Drška, architekt města, vysvětlil návrh výrazného omezení 

dopravy před vstupy do školky, ale zároveň ponechání dopravní obslužnosti – zásobování 

školy, vjezd rezidentů a Pečeckých služeb, spol. s.r o.,  oddělení provozu a chodců, osazení 

zajíždějícího sloupku nebo závory z komunikace Tř. Jana Švermy na dálkového ovládání a 

překážky z komunikace V. B. Třebízského v podobě např. květináč se zelení nebo kamene, 

stávající situace je dlouhodobě neudržitelná a potencionálně nebezpečná. Zároveň pan 

architekt prezentoval zhotovení nového oplocení s posunutím hlavního vstupu do 

obloukovitého zálivu, osazení laviček a stromu. Byla diskutována podoba dřevěného oplocení 

u komunikace a oplocení v boční a zadní části školy. Materiál komunikace: dlažební kostky 

s asfaltovým pruhem uprostřed pro jízdu kol, odrážedel, kočárků, chodník u fary bude řešen 

v kostce.  

Ad3)  informace poskytl Tomáš Vodička, názorně předvedl aplikaci Gis Online, mapu města 

vč. Velkých Chvalovic v základní, praktické ukázce získávání informací o přítomnosti 

inženýrských sítích na pozemcích a dalších aplikací vč. katastrální mapy, majitelů pozemků a 

přípravu na vložení informací o např. místech pro kontejnery, koše, kamery, VO, zeleň apod. 
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Další možností je získání informací z územního plánu města. Vysvětlil práci s mapou 

v oblasti filtrování k získání potřebných informací. Mapa bude umístěna na stránkách města. 

Ad 4) informace poskytl Jan Drška, jedná se o rozpracovanou studii okolí nádraží, kde město 

Pečky koupilo pozemky, jedná se o východní část vedle nádražní budovy. Do daného prostoru 

by mohlo být umístěno veřejné WC, dále pak stojany  na kola, cesty, zeleň, pítko.. Umístění 

veřejného WC je podmíněno napojením na inženýrské sítě. Tyto by musely být zhotoveny 

nově z komunikace. Dalším možným vybavením by mohla být elektronická úřední deska, 

informaci o podané žádosti o dotaci poskytla paní starostka. Pan  Malina by pozemky doplnil 

o občerstvení, obchod- opravnu jízdních kol apod. tak, aby prostor „oživl“. 

Ad5) informace poskytl Jan Drška,  prezentoval návrh – cestu k městské koncepci, kdy se dle 

jeho názoru jedná o nejdůležitější dokument  plánování veřejného prostoru, urbanismu 

z hlediska plánování, ekonomické stránky a celkové koncepci města z hlediska dopravy, 

cyklostezek, propojení jihu a severu- nevhodného rozdělení města železnicí, podchodem a 

nadjezdem mimo město, umístění chodníků, zeleně. Cílem je získání jednotné podoby, tváře 

veřejných prostranství. 

 

Veřejností byly diskutovány problémy místních komunikací: Tř. 5. Května, ul. Barákova, 

Husovo náměstí, proluka lékárna. 

 

Zápis vytvořila: Věra Růžičková 

………………………….. 

    Tomáš Vodička 

 předseda komise  

 

 

Přílohy: 

- Návrh rozpočtu města na rok 2020- projekty a investice 

- Studie MŠ MAŠINKA – dopravní situace přilehlé komunikace, oplocení 

- Rozpracovaná Studie okolí vlakového nádraží 

- Digitální mapa Gis Online 

- Cesta ke koncepci města 

 


