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Ing. Tomáš Pilc, Ing. Milan Nedvěd, Ing. Kateřina Daczická, Bc. Martin Starý
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Příští jednání:

David Hlavinka
2. 3. 2020 od 17h, zasedací síň MÚ, Václavské nám. 182

1) Návrh usnesení pro RM :
bere na vědomí
a) zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města
b) rezignaci pana Ing. Milana Nedvěda na funkci člena komise
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Přivítání, prezence, program
Program:
- Odměňování členů komisí
- Návrhy GD
- Různé
2. Odměňování členů komisí
Vedení města hledá vhodný způsob, jak odměnit členy komisí za jejich práci pro město.
Komise se přiklání k návrhu volných vstupenek na sportoviště (plavecký stadion, zimní stadion...),
a to pro členy, kteří předem projeví zájem o volný vstup.
3. Generel dopravy (dále GD)
Dne 20.1.2020 proběhne veřejné projednání GD v Dačickém domě. Návrhy a připomínky se zasílají
předem do 15.1.2020.
Komise projednala návrhy úprav parkování a dopravy v centru (mírná, razantní) a vznáší tyto
připomínky:
- Ulice Bartolomějská – neotáčet směr, při výjezdu do Husovy ulice hrozí kolize vozidel
jedoucích z Valů, ostrý roh – špatný výjezd
- V centru zóna upravené rychlosti na 30 km/h (především přes Palackého nám.)
- Velké množství parkovacích stání navrženo v úzkých ulicích, kde parametry silnice nesplňují
normy k průjezdu hasičských vozidel (např. Pirknerovo nám.)
- Tylova ulice – neotáčet směr, auta jedoucí do kopce zvyšují smogovou zátěž města
Komise se obává vysokého zájmu obyvatel na VP, a proto navrhuje pro veřejné projednání
přítomnost koordinátora debaty, který správně povede přítomné ke stručným dotazům.
4. Různé
Doplnění zápisu po jednání (Horynová): Pan Ing. Milan Nedvěd projevil vůli vystoupit z členství
v Komisi pro strategické plánování a rozvoj města, viz. e-mail ze dne 15.1.2020,
komisde.rozvoj@konf.kutnahora.cz:

Dobrý den paní Horynová,
bohužel jsem se opět nemohl zúčastnit posledního jednání komise a situace asi nebude lepší. Rozhodl jsem se
proto, rezignovat na členství v Komisi pro strategické plánování.
S pozdravem
Ing. Milan Nedvěd

Komise žádá RM o vyřazení člena Ing. Nedvěda z komise a případném dosazení uvolněného místa
novým členem.

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

4) Reakce rady města :

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

