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Zápis z 4. jednání Stavebně-dopravní komise 

dne 8. 4. 2019 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, Ondřej Schulz, Jiří Katrnoška, Jiří Železný, Jana Vaníčková, 

František Pospíšil, Milan Merhaut, Vojtěch Malina, Věra Růžičková 

 

Omluveni: 

 

Hosté: Alena Švejnohová, starostka, Jan Drška, městský architekt 

 

 

Program: 

1. Tř. J. Švermy – informace od starostky 

2. Obchvat – informace od starostky 

3. MŠ plot 

4. Tělocvična ZŠ 

5. AFK Pečky - rekonstrukce zázemí 

 

Body jednání:  

1. Rekonstrukce tř. Jana Švermy – informace od paní starostky 

Paní starostka shrnula základní info o rekonstrukci tř. J. Švermy, včetně popisu komplikací 

spolupráce s krajem a zhotovitelem. Popsala i několik bodů stavby, kde město není spokojeno 

s navrženým řešením. Bohužel kraj se jakékoli změně v projektové dokumentaci brání a to i 

navzdory tomu, že požadované změny jsou převážně v částech hrazených městem.  

Starostka podala informaci o přípravě města na rekonstrukci – příprava provizorního 

parkování u Tesco a v proluce u lékárny. Příprava obchůzek a informování podnikatelů, 

kterých se rekonstrukce bude týkat (včetně nabídky pomoci při řešení zásobování, návštěv 

zákazníků). Bude snaha vyjít maximálně vstříc obchodníkům. Informace o rekonstrukci bude 

rozeslána do okolních obcí, včetně doporučení P+R parkovišť v jiných městech. Informace o 

rekonstrukci, náhradních plochách pro parkování bude zveřejněna na webu města, facebooku 

a několik dní po sobě budou dávány letáky s těmito informacemi i lidem parkujícím v 

Pečkách. 
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Za město má tuto stavbu na starosti pan Zavřel. Veškeré dotazy a připomínky mohou členové 

komise směřovat přímo na něj (paní starostku do kopie). 

 

2. Obchvat Peček – informace paní starostky 

Kraj doporučuje neměnit trasu obchvatu. Pokud se nebude měnit trasa od původních plánů, je 

reálné, že letos kraj zadá studii proveditelnosti. Po městu kraj chce připravit podklady pro 

vykoupení pozemků. Kraj nyní slibuje, že odkup pozemků bude financovat. V létě by se 

mohlo začít s výběrovým řízením na projektanta stavby.  

Nyní jsou všechna jednání pozastavena, dokud nedojde k rozběhnutí rekonstrukce Tř. J. 

Švermy a dořešení všech konfliktních bodů. 

 

3. Informace o zpoždění vlaků Jana Vaníčková 

Jana Vaníčková poskytla informace o situaci v regionální dopravě. U spěšných vlaků Vrchlice 

(JŘ 2018/2019) se již 3x změnila cílová vlaková stanice. Vlaky jezdí přeplněné, z různých 

důvodů jsou často zpožděné nebo úplně zrušené (nejčastější důvody – předjíždění vlakem 

vyšší kategorie, nedostatek volných kolejí/nástupišť, závady na vlacích, chybějící personál). 

4. MŠ plot 

Jan Drška popsal stav komunikací kolem MŠ, všechny vstupy do MŠ, zákres MŠ, včetně 

všech přilehlých pozemků města. Součástí prezentace byla i informace o počtu vozidel, které 

přes zákazu vjezdu k MŠ vjíždí v ranních hodinách. Následně byly prezentovány dvě 

možnosti řešení: 

1. Jednosměrný jízdní pruh od hasičů, parkovací pruh a chodník. Vše za podmínky 

současného vybudování nájezdového prahu, označení parkovacích míst K+R a změně vstupu 

na chodník z MŠ. Nevýhodou je nutnost posunutí plotu MŠ směrem do zahrady. Plocha 

zahrady zůstane více jak 3x větší, než požadují normy pro současný počet žáků. 

2. Umístění sklopného, nebo zajíždějícího patníku do komunikace. Varianta sklopného 

patníku byla při minulém jednání zavržena. Pan Vodička pohovořil o nákladech různých 

variant patníků a o variantách umístění patníků v obou směrech. Tím vysvětlil, proč 

upřednostňuje první variantu. 

V diskusi pan Švanda navrhl v každém případě prostor komunikace rozšířit posunutím 

oplocení. Následně bude možno řešit vlastní komunikaci. Po vybudování Švermovky ubyde 

možností parkování na hlavní třídě a proto by umožnil přístup automobilů do této lokality 

(rodiče budou mít ztíženou možnost zaparkovat v blízkosti MŠ).  

Pan Drška po zvážení možnosti a nemožnosti přístupu k veřejné instituci zastává též názor pro 

možnost průjezdu a možnost zaparkování automobilů. 



Město Pečky 
VÝBORY – KOMISE 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 215, e-mail: eva.strnadova@pecky.cz 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

Pan Pospíšil zásadně nesouhlasil s jakoukoliv současnou investicí do „tohoto problému“ a 

navrhuje ponechat finance na Švermovku. 

Po debatě bylo hlasováno nejdříve o návrhu pana Pospíšila - zachování stávajícího stavu a 

využití finančních prostředků účelněji. 

Pro: 6:  p.Merhaut, p. Pospíšil, p. Železný, pí Vaníčková, p. Katrnoška, p. Schulz 

Pro byla nadpoloviční většina členů komise, o dalších variantách nebylo hlasováno. 

 

5. Tělocvična ZŠ 

Pan Drška prezentoval historický vývoj školy, fáze budování jednotlivých pavilonů školy a 

potřebu školy na vybudování tělocvičny. Následně promítl velikosti běžných hřišť pro 

jednotlivé sporty na zvažovanou stavební plochu u ZŠ. A následně představil obě zpracované 

dokumentace – starší, menší variantu a větší variantu, zpracovanou v roce 2018. 

V rámci následující diskuse bylo několikrát zdůrazněno, že se jedná o řešení školní tělocvičny 

a nikoli o vybudování nové sportovní haly. Varianta z roku 2018 nesplňuje hodnoty pro 

jednotlivá hřiště, ale splňuje hodnoty pro školní tělocvičnu tak, jak bylo původně uvažováno. 

Pan Vodička doplnil informace o požadavek ZŠ. ZŠ preferuje prostor rozdělit na půl, aby 

mohla probíhat paralelní výuka dvou skupin dětí současně. 

Pan Drška přednesl odhadované náklady na stavbu této varianty (cca 100 mio) a promítl 

srovnatelné stavby realizované v nedávné době (obvyklé náklady byly kolem 60mio, ale 

žádná z nich nebyla budována v patře). 

U projektu 2018 jde současně o dostavbu školy a ne pouze tělocvičny (přibydou učebny a 

aula).  

Pan Drška zmínil některé nedostatky současné studie - viz prezentace. Nedoporučuje podle 

této studie projektovat, je na ni možné ale navázat. 

Pan Vodička informoval o dalších možnostech dalšího postupu. Představil možnosti 

zkalkulovat variantu stavby tělocvičny v prostoru pod Tesco (na zelené louce), možnost 

vysoutěžit Feasibility study (srovnávací studii). Tj, nechat porovnat nákladovost a efektivitu 

jednotlivých variant a zaplatit si tak nalezení nejlepšího řešení ve spolupráci s odborníky. 

Následně bylo hlasováno:  

Pokračovat v práci na projektu tělocvičny u ZŠ? 

Pro: 10 

Zachování stávajících navržených rozměrů stavby? 

Pro: 10  
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Stavební komise se shodla, že chce pokračovat dále na práci na studii/PD dle hmotové studie 

z roku 2018. 

 

6. AFK Pečky – rekonstrukce zázemí 

Proběhla prezentace studie AFK-zázemí. Diskuse a dotazy budou na příštím jednání komise.  

 

Úkoly:  

Nastudovat podklady pro tělocvičnu a připravit dotazy a připomínky ke stávající studii. 

všichni členové komise 

Připravit dotazy a připomínky ke studii AFK-zázemí. 

všichni členové komise 

 

Usnesení: 

Doporučení radě města řešit připomínku, stížnost na zpoždění vlaků při pravidelné schůzce 

s IDSK. 

Pro: 8, Zdrželo se: 2 

 

Příští zasedání dne: 23. 5. 2019 MěÚ 

Předpokládaný program: ZŠ tělocvična, studie zázemí AFK 

Zapsala:  Jana Zindrová  

 

………………………….. předseda komise  

 

Přílohy: 

Koncept MŠ 

Koncept ZŠ tělocvična 

Studie AFK 


