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Číslo materiálu : 5/01
Komise pro strategické plánování a rozvoj města
20. 5. 2019
Jana Buřičová, , Mgr. Martin Běhounek, Ing. Markéta Šedivá
Bc. Martin Starý, David Hlavinka, Jiří Janata

Omluveni:

Ing. Kateřina Daczická, Ing. Milan Nedvěd

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Václav Balek, Ing. Tomáš Pilc, Bc. Alena Trojanová
Mgr., Bc. Silvia Doušová
17. 6. 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
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Přivítání, prezence, program
Paní předsedkyně Jana Buřičová přítomné přivítala a seznámila s programem.
Program:
1- seznámení se s připomínkami osadních výborů ke generelu dopravy
2- zpracování připomínek OV pro jednání 28.5.2019
3- různé
4- diskuze
2. Generel dopravy (dále GD)
Na základě rozeslaného dopisu osadním výborům obdržela komise strategického plánování a rozvoje
města připomínky pro zpracovatele GD.
Připomínky zaslal:
OV Šipší, Hlouška, Neškaredice, Perštejnec.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s podněty OV, navrhla sestavit celkový přehled za všechny OV
s kterým se bude na déle pracovat. Vedení města určí, zda podněty budou zařazeny do GD nebo
budou řešeny jiným způsobem.
Rámci diskuze Bc. Starý navrhuje upravit jednosměrnost ve vnitřním městu - v případě uzavření
"nové silnice" se auta nedostanou na horní část města. Navrhuje obousměrný průjezd od Havlíčkova
nám. na Komenského nám. (úzké silnice by se vyrovnali s chodníky, vzniklo by optické rozhraní
silnice a chodníků).
p. Hlavinka upozornil na auta parkující blízko křižovatek (především Masarykova ulice, vysoké
nebezpečí vjezdu na hlavní silnici).
Doplňující informace po jednání:
Paní Buřičová s paní Horynovou sestaví přehled připomínek a zašlou paní místostarostce k
posouzení. Přehled bude předán zhotoviteli 27.5.2019. Setkání pracovní skupiny se zhotovitelem
proběhne 28.5.2019.

3. Různé - Setkání vedení města s podnikateli.
16.5.2019 proběhlo setkání s podnikateli.
Setkání se účastnila paní Buřičová, která sepsala zápis a přítomné s ním seznámila.
Diskuze byla shrnuta do 6 základních bodů
1- parkování, doprava nejen v centru
2- akce ve městě, advent, vánoční výzdoba města
3- turisté ve městě, veřejné toalety
4- celková koncepce města a turistického ruchu
5- rozvoj města/ vize
6- pravidelná setkání
30.5.2019 od 18h proběhne setkání s veřejností.
Za komisi strat. pl. by se měl zúčastnit p. Starý (dle pracovního vytížení)
Podměty z těchto setkání mohou být využity při přípravě strategického plánu.
Vznikl nový osadní výbor Třešňovka. OV dodá připomínky ke GR.
10.6.2019 budou předány elektrobusy, poté budou upraveny jízdní řády.
27.5.2019 proběhne veřejné projednání ÚP Kutná Hora (proběhla diskuze o rozvojových plochách a
limitech města).

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

4) Reakce rady města :

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

