
 

Územní skupina č. 7  

 

 

Datum jednání: 14. 12. 2016 

Přítomni: Nadberežný Ivan, Mgr., Kalová Hana, Mgr., Havlíček Jaroslav, Štěch Jiří, Doležal Karel, 

Terber Radek, Machová Tereza, Ing., Souček Oldřich, Ing., Pavliš Josef, Paulík Martin, Ing. Bc. 

Omluvena je Duchoňová Iveta, Ing. 

Host: Ing. Vladimír Jiráček, ředitel OI ČIZP  

  

Program pracovní schůzky  

  

1. Šetření ve firmě Kovošrot na základě oznámení pana Jandy 

Z rybníku byly odebrány vzorky z bahna i z masa ryb 

Měření obsahu olova v půdě 

Společnost Kovošrot a.s. není zodpovědná za stávající stav, ale má snahu situaci řešit (Mgr. 

Nadberežný aktuálně vede jednání s paní Kučerovou) 

Návrhy na řešení stávající situace 

Vytěžení a odvoz kontaminované zeminy 

Pro pozemek mezi školou a Kovošrotem navržena a doporučena varianta se zavezením vrstvou 

zeminy 

Zvýšení úrovně území o 15-20cm navezením nové zeminy  

2. Výstavba nové spalovny ve městě  

Otázka nové spalovny byla na schůzce zmíněna pouze okrajově v souvislosti s vybudováním nové 

asfaltovny.  

3. Význam a činnost semaforů v ulicích Rudolfovská a Vodní  

Časové spínání - v následujícím roce se plánuje výstavba nového dispečinku.  

4. Oprava mostů, mostků a propustek  

Je hotový projekt a vyčleněny finance na opravu mostu na Pekárenskou ulici - s pracemi se započne v 

roce 2017, od února do dubna bude ulice uzavřena. V souvislosti s opravou mostku v Pekárenské ulici 

byla zmíněna i celková oprava mostku na Pražské ulici u UniHobby a s tím spojená delší uzávěra 

Pražské ulice.  

5. Výstavba parkovacího domu v areálu firmy Robert Bosch 



Občanské sdružení Kecenická iniciativa plánuje vstoupit do jednání se společností Robert Bosch 

ohledně problémům s parkováním v této lokalitě. Nový parkovací dům se má totiž stavět v místě 

stávajícího parkoviště a náhradní plochy kapacitně nedostačují.   

6. Problematický vjezd do Skuherského ulice 

Situaci by mohly vyřešit dvě nová parkovací stání pro autobusy.  

  

Příští schůzka ÚS č. 7 se uskuteční dne 11.1.2017.  

Zapsala: Jitka Maňhalová 

 


