Číslo materiálu: 05/02
Komise:

Komise pro rozvoj města a investice

Datum:

8. 2. 2018

Přítomni:
Hosté:

Mgr. Silvia Doušová, Ing. Miroslav Železný, Mgr. Jindřich Kozák, RNDr. Ivo Šanc,
CSc.
Vanda Vöröšová, Ing.arch. Martin Kremla

Omluveni:

p. Radim Fedorovič

Neomluveni:

Ing. Tomáš Pilc

Člen RM:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Příští jednání:

Termín bude upřesněn

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města
I. bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 8. 2. 2018
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Zahájení jednání - přivítání členů, prezence, organizační záležitosti, seznámení komise s
programem jednání.
2. Projednávané body:
p. Kozák pozval na komisi starostku Nových Dvorů pí Vandu Vöröšovou, která informovala o
plánech napojení Nové Dvory - Kutná Hora a předsedkyně komise Mgr. Sylvia Doušová oslovila
p. Ing. arch. Martina Kremlu, aby informoval o projektu - cyklostezka. V současné době se
čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci na 1. etapu (Městské nádraží – Sedlec), výsledky by
měly být známy na jaře. Realizace projektu by v případě přidělení dotace probíhala v období
2018/2019. Následná etapa Kutná Hora – Nové Dvory – Kačina zatím pouze v ideové rovině.
Mgr. Silvia Doušová se dotázala, zda bude na malínském nadjezdu vymezení pro cyklisty. Ing.
arch. M. Kremla uvedl, že toto není z bezpečnostních důvodů možné.
- dalším bodem byla doprava v Kutné Hoře. RNDr. Ivo Šanc konstatoval, že zavedení
autobusové dopravy v historickém centru města je zbytečné. Pro občany je zde například
služba Taxík Maxík, která zájemce do centra města dopraví. P. Kozák uvedl, že důležité jsou
alespoň dvě stanice a to u Kamenného domu a u sportovní haly. A dále se s pí Vöröšovou
shodli na důležitosti propojení Kutné Hory a Nových Dvorů.
- dalším tématem bylo parkování v Kutné Hoře. Podle RNDr. I. Šance je kapacita parkovacích
míst nesrovnatelná např. s Kolínem, Čáslaví. V současné době probíhá odkup pozemků od
Statku Čáslav, na kterých by měla vznikat nová parkovací plocha.
- - komise se shodla, že je zde nedostatek stavebních parcel. Není třeba zajišťovat pozemky za
městem, v centru je dostatek místa na eventuální parcely, např. v Hradební ulici, na Žižkově,
za Okresním archivem, u Avie – projekt obchodní centrum zkrachoval.
3. Závěr
- diskuse k projednávaným tématům
- odbor regionálního rozvoje je podhodnocen z hlediska počtu zaměstnanců – chybí propojení
odboru RR a investic

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje na webových stránkách města upravit a aktualizovat záložku investiční
projekty. Navrhované rozdělení investičních projektů – ukončené, realizované, připravované.

4) Reakce rady města:

Zapsala:
Ing. Dominika Zelená, DiS.
Elektronicky ověřila: Mgr. Silvia Doušová

