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Zápis z 3. jednání Stavebně-dopravní komise 

dne 14. 3. 2019 

 

Přítomni: Jana Vaníčková, Ondřej Schulz, Vojtěch Malina, František Pospíšil, Jaroslav 

Železný, Milan Merhaut, Tomáš Vodička, Jiří Katrnoška (odchod při projednávání náměstí) 

Omluveni: Jana Zindrová, Věra Růžičková 

Hosté: Jan Drška 

 

Program: 

1. koncepce práce MA – stávající stav, návrh změny a postupu zavedení 

2. prodloužení cyklostezky Radim - tř. 5. května 

3. náměstí – určení pořadí postupné rekonstrukce náměstí 

4. ZŠ – tělocvična – prezentace aktuálního stavu 

5. Dům služeb – fasáda – informace 

6. Mateřská škola – úprava plotu a řešení dopravní obslužnosti 
7. Zdravotní středisko – úprava prosklené stěny 

Body jednání:  

1. koncepce práce MA – stávající stav, návrh změny a postupu zavedení 

Tomáš Vodička prezentoval komisi zpracovanou koncepci práce městského architekta. 

Následně byl diskutován celkový rozsah práce a omezení městského architekta v práci pro 
soukromé investory na území města Peček a Velkých Chvalovic. 

2. prodloužení cyklostezky Radim - tř. 5. Května 

T. Vodička představil návrh prodloužení cyklostezky z Radimi až ke křižovatce u Diany. Byla 

identifikována slabá místa (tmavá místa v úsecích silnice, úhel zatáčení na křižovatkách, vjezd 

do areálu Diany, šíře komunikace na Tatce). Dále bude třeba rozhodnout, zda budou dva 
cyklopruhy v jednom jízdním pruhu, nebo dva cyklopruhy po obou stranách komunikace. 

3. náměstí – určení pořadí postupné rekonstrukce náměstí 

J. Drška představil možné alternativy rozdělení náměstí, jak pro práci na projektové 

dokumentaci, tak pro vlastní realizaci. Komise se v diskusi shodla, že je nutné soutěžit 

náměstí jako celek, aby nedošlo k situaci, že různé části bude projektovat jiný projektant. 

Vlastní projektovou dokumentaci je možno rozdělit do dvou částí – proluka a vlastní náměstí 
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(včetně Třebízského a prostoru před kostelem). V následné diskusi vzniklo doporučené pořadí 
pro realizaci rekonstrukce náměstí. 

4. ZŠ – tělocvična – prezentace aktuálního stavu 

Tento bod byl přesunut na další jednání. 

5. Dům služeb – fasáda – informace 

J. Drška seznámil komisi s rekonstrukcí fasády Domu služeb. 

6. Mateřská škola – úprava plotu a řešení dopravní obslužnosti 

T. Vodička a J. Drška komisi představili zamýšlenou rekonstrukci plotu mateřské školky, 

včetně návrhu řešení pohybu chodců, vozidel  po stávající komunikaci a možného parkování 

pro rodiče s dětmi. Stávající stav, kdy se přes 15let nedaří zabránit vjezdu vozidel na tuto 

komunikaci, je třeba řešit. Navržené řešení bylo diskutováno a tento bod byl následně 
přesunut na příští jednání. 

7. Zdravotní středisko – úprava prosklené stěny 

J. Drška prezentoval návrhy řešení rekonstrukce prosklené stěny ve Zdravotním středisku. 

 

Úkoly: 

prodloužení cyklostezky Radim - tř. 5. Května 

Úkol:  

Jiří Katrnoška zkonzultuje tento návrh s dopravními inženýry a jejich názor předloží na 

příští komisi. 

Mateřská škola – úprava plotu a řešení dopravní obslužnosti 

Úkol: všichni členové komise se zamyslí do příští komise nad řešením bezpečnosti 

pohybu pěších a neoprávněného pohybu vozidel u MŠ. Toto téma bude řešeno na 

příští SD komisi. 

Tř. J. Švermy 

Komise ukládá předsedovi pozvat na příští jednání starostku s požadavkem na 

poskytnutí informací o aktuálním stavu jednání o obchvatu. 

 

Usnesení: 
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1. koncepce práce MA – stávající stav, návrh změny a postupu zavedení 

Komise doporučuje radě města dokončit práci na koncepci práce městského 

architekta a následně upravit vztah města a městského architekta smluvně podle této 

koncepce.  

PRO 8 

2. náměstí – určení pořadí postupné rekonstrukce náměstí 

Komise doporučuje radě města zahájit práci na projektové dokumentaci náměstí. 

Navrhujeme vypsat soutěž na PD na proluku a náměstí s rozdělením na tyto dvě 

části. Doporučujeme následující pořadí částí k rekonstrukci náměstí: proluka, 

komunikace pošta – radnice - kostel, zeleň a vnitřní plocha náměstí, Třebízského, 

horní trojúhelník, prostor před kostelem a u domácích potřeb. 

PRO: 7 

3. Dům služeb – fasáda – informace 

Komise bere na vědomí plány na opravu fasády domu služeb. 

4. Zdravotní středisko – úprava prosklené stěny 

Komise doporučuje radě města rekonstruovat prosklenou stěnu dle návrhu 

s využitím prostoru stávajícího balkonu. 

5. Švermova ulice 

Komise doporučuje starostce jednat o úpravách dvou vyústění komunikací 

z náměstí na Švermovu třídu. Řešit body: napojení obrubníku a počet a umístění 

patníků.  

PRO: 7 

 

 

 

Příští zasedání dne: 8. 4., MěÚ, obřadní síň, 

Zápis vytvořil: Tomáš Vodička 

 

………………………….. předseda komise  
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Přílohy: 

Koncepce práce městského architekta Pečky 

Vizualizace prodloužení cyklostezky Radim 

Náměstí – studie 

Dům služeb, staré fotografie 

Mateřská škola – nákres 

Zdravotní středisko – vizualizace 

 


