
Zápis ze jednání územní skupiny č. 7 ze dne 23.10.2019 

Přítomni: paní Machová, Váchová, Duchoňová, Maňhalová, pan Havlíček, Nadberežný, Bartuška, 

Pavliš, Doležal, Štěcha  

Host: pan Špak 

 

Téma: Workshop dopravního podniku ze dne 24.9.2019 

- O průběhu workshopu informovala členka skupiny paní Machová. Jednalo se téma koncepce 

MHD pro období 2020 – 2025. 

- Podněty byly rozděleny do několika skupin, dle toho, kdo je předkládá. Podněty od členů 

územních skupiny byly v kategorii s nejnižší vahou.  

- Workshop vedli pravděpodobně studenti ČVUT, dopravní fakulta. Přítomni byli dále p. 

Moravec, p. Konečný a p. Procházka z dopravního podniku. 

- Diskutovalo se o možnosti zřízení okružní linky.  

- Podnět z naší skupiny o zřízení školního autobusu byl zamítnut. Lze uvažovat o školní lince. 

- Závěrem workshopu se měli účastníci vcítit různých postav využívajících MHD a zkusit popsat 

co se jim líbí a nelíbí.  

- Finální verze koncepce by měla být hotova v listopadu 2019. 

- Jedním z pravděpodobných cílů koncepce je integrovaný systém dopravy a zapojení linkových 

autobusů a vlaků. Již nyní platí průkazka na MHD v rámci ČB i pro vlaky a linkové autobusy.  

Téma: představení nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a IT 

- Předseda územní skupiny p. Havlíček seznámil ostatní členy skupiny s novým předsedou 

výboru p. Špakem. 

- P. Špak informoval o své představě fungování výboru a předkládání podnětů a usnesení na 

jednání zastupitelstva. 

- Rád by, aby u každého podnětu z územní skupiny byla znát historie a kdo podnět podal. 

- Koncepce dopravního podniku se mu nezdá špatná a výsledná koncepce ho velmi zajímá. 

- Následně se vedla diskuze na téma územní plán a dostatečné informovanosti obyvatel 

ohledně tvorby územního plánu.  

- Předseda výboru informoval členy skupiny o termínech rady města, zastupitelstva a 

územních skupin 

Téma: informační schůzka všech členů územních skupin 

- P. Štěch navrhl zorganizování informační schůzky všech členů územních skupiny na téma 

územního plánu.  

Téma: územní plán 

- Předseda územní skupiny p. Havlíček se pokusí na příští schůzku skupiny přinést územní plán, 

případně zajistit odborníka k diskusi.  

 

Termín příští schůze: 27. 11. 2019 

  


