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Zápis Z 11. jednání komise strategického rozvoje města
ze dne 12.3.2018

Přítomní: Ing. Kuřítka, Ing. Vosáhlo, Ing. Kudelová, Ing. Hvorecký, Ing. Müllerová
Omluveni: R. Sivulka

Program:
l) Aktualizace Akčního plánu strategického rozvoje
2) Návrh územního plánu - Změny
3) Různé

1)
Clenové obdrželi před jednáním poslední verzi AP Z ll/2017. P. Müllerová informovala přítomné O

aktualizacích, jako např. realizaci VR na akci bezpečná cesta - stezka Mnichov - Zelezná, o
Zpracování PD na komunikace Kopečná a kolem kostela SV. Michala - Zpracovává Ing. Hvorecký.
Ing. Hvorecký zmínil, že bude potřeba řešit parkování autobusů u kostela. Zda zřídit parkovací místo u
kostela nebo autobusy posílat jinam.

2) I
Komise prošla navrhované Změny UP. I
Ing. Kuřítka navrhuje změnu navrhovaného využití V návrhu UP u pozemku parc. č. 497 V kú
Mnichov (ponechat současný Stav), a parc. č. 1496/1 V kú Vrbno p. P. (ponechat současný stav).
Ing. Kudelová navrhla projednat S Biskupskýmim lesy možnost parkování kamionů na území
bývalého dřevokombinátu, kde vznikrie Skladovací a manipulační plocha

Různé
Clenové byli informováni o opravě ul. Kopečné včetně opravy kolem zahrádek - vedoucí k RD
Schusků. Současná komunikace vede po soukromých pozemcích, proto bude nutno vést po našem
pozemku. MPO navrhl řešení změnit využití části pozemku Zahrádek na Ostatní plochu, kde by
komunikace mohla být vedena. Současné vytyčení komunikace v katastru je pro nás nevyhovující,
protože zde roste velký počet vzrostlých stromů, které bychom museli kácet.
Clenové se dotazovali, Zda by nemohl být příjezd iz druhé Strany, S tím, že by se odkoupil roh
pozemku u zámečku. Tento návrh bude předložen MPO.

Ing. Müllerová sdělila, že Město Zaslalo žádost ?rmě Energoaqua o odkup parkoviště před MŠ
Jesenická. K dnešnímu dni se neozvali.
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PREZENCNI LISTINA
Z jednání komise strategického rozvoje

konaného dne 12.3.2017 v 16. hodin na Mčú

Pavla Müllerová
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