
Zápis ze schůzky Územní skupiny 7 ze dne 5.března 2019 

 

Přítomni: Jaroslav Havlíček, Ludmila Váchová, p. Fedur, p. Doležal, p. Terber, pí. Machová, p. 

Nadberežný, p. Pavliš 

Omluveni: 

Hosté: p. Mareš 

 

Téma: Retail Park 

– informace o plánované výstavbě na polích za hřbitovem Sv. Otýlie 

– plánovaná výstavba 4 samostatných objektů, podklady byly k dispozici v pozvánce 

– bez diskuze 

 

Téma: Řešení dopravní situace v konkrétních oblastech územní skupiny 

– téma přesunuto na příště 

– rádi bychom využili znalostí a zkušeností našeho člena p. Bartušky při řešení dopravních 

problémů v jednotlivých oblastech 

– návrh p. Nadberežného pozvat k jednání architekta města, kdyby se žádalo o změnu 

územního plánu 

– požadavek na ostatní členy skupiny o přípravu návrhů a plánů týkajících se dopravy v dané 

lokalitě na příští schůzi, kdy se bude řešit co je a není reálné k předložení 

 

Téma: Chodník Trägera 

– došlo k navýšení zakázky o 2 miliony 

– budou zrealizována 2 místa k přecházení 

 

Téma: Výbor pro veřejnou správu a informační technologie 

– na poslední schůzi byl schválen statut výboru, schváleny územní skupiny a jejich 

předsedové 

– územní skupiny jsou veřejné 

– návrh na drobné kompenzace členů skupin 

– předseda výboru zpracovává cca 300 podnětů z minulého volebního období 

– informace o podnětech by měly být dostupné na webu města → výbory města → výbor pro 

veřejnou správu → podněty občanů a reakce města 

– databáze se aktualizuje o nové podněty, čerpáno především ze zápisů skupin 

– vývěsky – předseda výboru iniciuje jednání s dopravním podnikem 

– CTP – výstavba logistického centra – žádost na předsedu o iniciaci jednání 

 

Téma: Revitalizace rybníčku v Kněžských Dvorech 

– pozemek 691 

– podnět na správu veřejných statků ohledně prořezu, vyčištění a revitalizace 

– požadavek pí. Váchové o připojení do požadavku také vyčištění Rudolfovského potoka z 

rybníka Světlík, který do rybníčku v Kněžských Dvorech vtéká 

 

Téma: Rybníčky Vráto, Vrátecký potok 

– rybníčky opět ve špatném stavu 

– povalují se tam stříkačky, odpadky, zamoření olovem 

– nejlepší by bylo vykoupení pozemku 

– děti ze školy TGM mají zájem o revitalizaci a vytvoření naučné stezky 

– na zasedání komise pro Životní prostředí se bude opět probírat situace 

– Vrátecký potok – významný krajinný prvek, říční niva, probíhá komunitní plánování 

Diskuze: nejasnosti předsedy výboru k některým bodům z předcházejících schůzí 

 



Další schůzka naplánována na ÚTERÝ 9. 4. 2019 od 17. 00 hodin tamtéž 

 

 


