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

Zápis ze 7. jednání Stavební komise ze dne 21.10. 2019, 17:00 hod 

 

Přítomni: František Pospíšil, Milan Merhaut, Jiří Katrnoška, Jaroslav Železný, 

                Jan Drška, Vojtěch Malina, Věra Růžičková, Tomáš Vodička 

 

Omluveni: Ondřej Schulz, Jiří Katrnoška a Jaroslav Železný – po skončení zasedání rady 

v 17:30  se zúčastnili zasedání komise 

 

 

Program:  

1. Tř. J. Švermy - aktuální info 

2. Chodník Milčická - rozpracovaná projektová dokumentace 

3. MŠ plot a přilehlá komunikace - studie 

4. Bačovská 88 - rekonstrukce městského objektu a jeho využití 

5. Zázemí fotbalového hřiště V. Chvalovice 

6. Hospodaření s dešťovou vodou - využití dotací 

 

Body jednání:  

Ad1) informace poskytla Věra Růžičková 

Nyní pokračuje etapa 3 a 4. Předpokládané dokončení nejdéle do 15. 12. Křižovatka u ul. 

Sladkovského bude zprovozněna kvůli zimní údržbě dříve. Před květinářstvím bude rozšíření 

chodníku podobně jako před poštou, a to včetně zkoseného nájezdového obrubníku. Tato 

informace byla sdělena opakovaně v květinářství i cukrárně od listopadu loňského roku. Řeší 

se přesunutí ostrůvku při vjezdu do Peček od Vrbové Lhoty. 

Ad 2) informace poskytl Tomáš Vodička 

Zvažovány jsou 3 různé varianty.  

První varianta cyklostezka namísto keřů. Zrušil by se zelený pás s keři a byla by tam 

cyklostezka s chodníkem.  

Druhou variantou je vytvoření chodníku (1,5m) a zachová se zelená pás. Nebyla by 

cyklostezka.  

Třetí varianta – nyní preferovaná: 0,5 m odskočení od fasády a od vjezdů a 2,20 m široká 

cyklostezka. Mezi ní a silnicí by mohl zůstat původní 1m široký zelený pás. Je plánováno 

setkání s místními obyvateli a prodiskutování variant.  

V komisi byla diskutována návaznost a smysl stezky. Záměr je umožnit návaznost na Milčice 

a Tatce. SFDI pečlivě toto kritérium sleduje a kontroluje. Tvorbu projektové dokumentace a 
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vlastní realizaci bude komplikovat velké množství inženýrských sítí. S největší 

pravděpodobností se nevyhneme nákladným přeložkám. 

Ad3)  informace poskytl Jan Drška 

Připravená studie na komunikaci kolem MŠ, která neumožňuje průjezd vozidel. Průchod 

z ulice Třebízského bude pouze pro pěší. Ze směru od Pečeckých služeb bude umístěna 

zábrana vjezdu (sloupek nebo závora). Otvírání průjezdu bude řešeno v rámci přípravy 

projektové dokumentace.  

Vchod do školky bude řešen nikou/zálivem, kdy dětem nebude umožněno z vrátek vyběhnout 

rovnou do komunikace. Ve směru do komunikace bude plot řešen dřevěnými plaňkami – viz 

vizualizace. Návaznost na park bude zachována drátěným plotem včetně podezdívky. 

Materiál komunikace: dlažební kostky s asfaltovým pruhem uprostřed pro jízdu kol, 

odrážedel, kočárků, chodník u fary bude řešen v kostce.  

Ad 4) informace poskytl Jan Drška 

Město chce řešit nevyhovující technický stav čp. 88. Vedení města zvažuje využití dotace na 

vybudování sociálního/startovacího bydlení (možnost dotace až 100% uznatelných nákladů).  

J. Drška představil studii, kde je počítáno s 3byty v podkroví, 1bytem v přízemí a zázemím 

pro sociální pracovnici. Průjezd domu zůstává zachovaný. Studie počítá s vybudováním 

komunitní místnosti pro setkávání nájemníků.  

Ad 5) informace poskytl Jan Drška 

Investor koupil parcelu v lokalitě Velkých Chvalovic za fotbalovým hřištěm a předložil městu 

parcelační plán. Městu se předložené řešení nelíbilo. Navíc u hřiště jsou stávající kabiny, 

jejichž technický stav je nevyhovující. 

Městský architekt navrhl investorovi řešení, které je nyní projednáváno: 

Došlo ke změně parcelace, vedle hřiště vznikl prostor pro nové kabiny a fotbalové zázemí. 

Předběžně je domluven odkup tohoto pozemku od investora za původní odkupní cenu. 

Město nyní jedná s majitelem cípu pozemku, který brání napojení plánovaných komunikací na 

ulici Ke Hřišti.  

O záměru odkupu pozemku potřebného k propojení komunikací, odkupu pozemku pro zázemí 

fotbalu bude jednat zastupitelstvo. 

Ad 6) informace poskytl Tomáš Vodička 

V souvislosti s aktuálními problémy s podzemní vodou, sníženým objemem srážek, je třeba 

začít řešit hospodaření s dešťovou vodou. Ta je nyní často svedena do kanalizační sítě a 

zatěžuje ČOV navýšeným objemem přitékající vody kanalizačním řadem. 

Ve městě byly vytipovány následující budovy k řešení: 
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1.) ZŠ směrem k jídelně. Okapy z části školy a z jídelny mohou být svedeny do 

podzemních nádrží s přepadem do kanalizace (kam je nyní svedena voda rovnou). 

Využití vody je možné pro zálivku školního hřiště, nebo Kremlova parku. Další 

možnost je čerpání vody Pečeckými službami a využití pro zálivku zeleně u kostela, 

nebo v parku. 

2.) Bývalá jatka – zázemí Pečeckých služeb. Svody dešťové vody jsou umístěny do 

dvora. Zde může dojít k umístění podzemních nádrží, ze kterých mohou PS 

přednostně čerpat vodu pro zálivku zeleně ve městě. 

3.) Nový dům s pečovatelskou službou. Zde může dojít k přerušení stávajícího svodu do 

kanalizace, umístění nádrže a její využití pro zálivku zeleně u domu. 

4.) Starý dům s pečovatelskou službou. Zde je možno přerušit stávající svod a zajistit 

zasakování do zeleně (směrem do ulice) a umístit nádrž a vodu používat pro zálivku 

(směrem do dvora) 

5.) ZUŠ – nyní jde dešťová voda do kanalizace. Zde je možné dešťovou vodu odvést do 

parku a umožnit zasakování 

6.) Zázemí hasičů – hospoda, zde je možné dešťovou vodu odvést do parku a umožnit 

zasakování a na dvoře umístit nádrže.  

7.) MŠ - ze strany do Bačova lze umístit nádrže pod plánovaná parkovací místa pro 

učitelky MŠ s přístupem k nádržím vně plotu MŠ. Tuto vodu budou moci Pečecké 

služby využívat k zálivce parku.  

8.) Kulturní středisko – dešťovou vodu je možno zasakovat v zahradě za střediskem. 

9.) Vzdělávací centrum – stávající stav: platí za svod dešťové vody do kanalizace a 

pitnou vodou zalévají zahradu.  

Pro každou budovu bude nutné zpracovat projekt. U některých budov bude nutné 

stavební povolení. Toto vše je možno pokrýt z větší části z dotací.  
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Příští zasedání dne:  

27. 11. 2019 18,00 v klubovně v Kulturním domě (přízemí). Toto jednání komise bude 

s přizváním veřejnosti. Na programu budou chystané projekty pro rok 2020, digitální mapy 

města, schéma práce na koncepci města. 

 

Zápis vytvořila: Jana Zindrová 

 

 

………………………….. 

    Tomáš Vodička 

 předseda komise  

 

Přílohy: 

Chodník Milčická - rozpracovaná projektová dokumentace 

MŠ plot a přilehlá komunikace - studie 

Bačovská 88 - rekonstrukce městského objektu a jeho využití – rozpracovaná studie 

Zázemí fotbalového hřiště V. Chvalovice – nákres parcelace včetně zázemí pro fotbal 

Hospodaření s dešťovou vodou – tabulka objektů města 

 


