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Číslo materiálu : 5/01
Komise pro strategické plánování a rozvoj města
11. 2. 2019
Ing. Markéta Šedivá, Ing. Milan Nedvěd, David Hlavinka, Jana Buřičová, Václav
Balek, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Martin Běhounek
Tomáš Dejmal, Bc. Martin Starý, Ing. Kateřina Daczická
Ing. Tomáš Pilc
11. 3. 2019 od 17h, zasedací síň MÚ, Václavské nám. 182

1) Návrh usnesení pro RM :
I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města
b) rezignaci pana Tomáše Dejmala na funkci člena komise
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Přivítání, předání jmenovacích listin,
Paní předsedkyně Jana Buřičová přítomné přivítala a seznámila s programem.
Program:
- Generel dopravy
- Městský architekt
Oznámila jmenování nového člena komise paní Bc. Alena Trojanová.
2. Generel dopravy (dále GD)
Paní Buřičová zaslala členům komise I. etapu zpracování GD – srovnání stávajícího stavu s
aktuálními dokumenty (Dopravní generel Centrální zóny, Dopravní generel sídliště Šipší).
Přítomní se shodli, že je třeba nechat vyjádřit veřejnost (rezidenty, podnikatele). Zaměřit se také na
chování obyvatel – přesun aut ze sídlišť do centra, občané KH nevyužívají k přesunu kola, cyklisté
jsou především turisté (s tím souvisí nedostatek stojanů na kola).
Nejpalčivější problém je s parkováním v centru i na sídlištích. Chybí parkovací místa, navrhnout
systém parkovacích karet pro residenty.
Pro jednání se zhotovitelem (ČVUT, Fakulta dopravní), kterého se zúčastní paní Buřičová, vzešly
otázky:
- Jak bude ČVUT postupovat s připravenými projekty (Bus nádraží, Cyklostezka podél
Vrchlice…)
- Je vhodné opatření placeného průjezdu městem
- Počítají s elektro automobily – parkování s nabíjecími stanicemi
- Kde a jakým způsobem probíhalo sčítání, trasování. Výsledky?
Komise by se ráda stala koordinátorem GD vůči ostatním komisím. Důvodem je vize tvorby nového
Strategického plánu města, kde bude GD zohledněn.
3. Městský architekt (dále MA)
Předsedkyně komise se sešla s pracovníkem MÚ panem Ing. arch. Kremlou a hovořili o činnosti MA.
Činnost p. Kremly je pro KH velmi přínosná, ale neodpovídá MA.
V diskuzi členové sdělovali své zkušenosti s MA v různých městech (Kolín – externí MA, konzultace
se stavebníky, Litomyšl, Brandýs nad Labem – komise architektů…).
Je mnoho variant pozice MA – interní, externí, sdílený MA, komise/tým architektů. Jaká je správná

pro historické město KH? Členové komise se shodli, že funkce MA je pro KH velmi důležitá
z dlouhodobého hlediska. MA musí držet směr města mnoho let, nesmí se měnit po jednotlivých
volebních obdobích. Měl by to být poradní orgán pro veškeré investiční záměry a iniciátor arch.
soutěží.
Úkolem členů pro příští jednání: vytipovat města, kde MA dlouhodobě funguje a v jaké pozici.
Doplnění zápisu předsedou komise: Na schůzce dne 12.2.2019 s paní místostarostkou Silvií
Doušovou jsem byla seznámena s již připravenou koncepcí vedení města “zavedení pozice městského
architekta“. Na příští schůzce budou informace předány ostatním členům. Komise bude v této věci
dále spolupracovat dle požadavků vedení města.
4. Rezignace člena pan Tomáše Dejmala
Pan Pilc oznámil komisi, že pro pana Dejmala jsou termíny konání komise z pracovních důvodů
nevhodné, proto si přeje odstoupit z komise.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal : Yveta Horynová, DiS.
Elektronicky ověřil : Jana Buřičová

