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Jana Buřičová, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Martin Běhounek, Ing. Kateřina Daczická
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Příští jednání:
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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
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Přivítání, prezence, program
Paní předsedkyně Jana Buřičová přítomné přivítala a seznámila s programem.
Program:
- Generel dopravy
- Příprava dokumentu ke GD pro OV a komise
- Spolupráce s ostatními komisemi
- Různé
2. Generel dopravy (dále GD)
Paní Buřičová se účastnila jednání se zhotovitelem GD dne 28.3.2019 – Odbor RR a ÚP připraví
dodatek ke smlouvě, kde se upraví harmonogram.
Proběhlo měření dopravy (MHD, vlaky, silniční doprava)
Komisi byl přidělen úkol: sepsat informace pro ostatní komise a OV s výzvou dodání připomínek
občanů ke zpracovávání GD.
Členové komise se shodli, že je třeba znát názory a případné návrhy občanů – nejvhodnější způsob
předání informací bude přes OV i komise.
Paní předsedkyně Buřičová vytvořila informativní dopis a předložila ho členům komise.
Pan Běhounek dopis doplní o úvod a poté paní Buřičová upravený dopis zašle paní místostarostce a
předsedům OV a komisím RM.
3. Spolupráce s ostatními komisem
Paní Buřičová se zúčastnila komise pro cestovní ruch, která řešila aktuální problém obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu. A následně přislíbila projednání na komisi strategického plánování a
rozvoje.
Vyjádření komise ke změně vyhlášky č. 2/2018 o nočním klidu.
Členové komise souhlasí se změnou vyhlášky na základě návrhu dle vytvořeného seznamu akcí,
který byl zpracován členy komise pro cestovní ruch a podporuje předložení změny v tomto rozsahu
zastupitelstvu města.

5. Různé
Pan Běhounek navrhl, zvát předsedy OV a komisí na jednání komise pro strat. pl. a rozvoj města, aby
mohli vznášet dotazy a připomínky k řešeným problémům.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

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

