Zápis z jednání komise pro regeneraci panelového sídliště Šipší
ze dne 16.února 2004

Místo a čas jednání: malá zasedací místnost MÚ Kutná Hora, v 16.00 hodin
Přítomni : viz prezenční listina
Omluven: pí Hnátková , p.Dvořák

Program:
- prezence
- kontrola zápisu
- diskuse – další činnost komise
- Ing.Jirásek - informace Strategický plán rozvoje
- Různé
- Závěr

Prezence a kontrola zápisu
 Ing.Jirásek přivítal členy komise a zahájil jednání. Obeznámil
s programem a provedl kontrolu zápisu z 21. ledna 2004
 Pan Hlavatý podal informace o prostoru U Mamuta
(technické oddělení mělo za úkol z RM – vyčistit plochu před
náletovými dřevinami,..) Prostor je vyčištěný , ale občané ho
nevyužívají na parkování. Bude zhotovena plastová tabule ,
která upozorní na možné parkování v uvedeném prostoru
 Lípy u Kauflandu -zažádáno o povolení
 P.Hlavatý informoval také o rozsáhlejším zásahu do zeleně na
sídlišti Šipší na základě rozhodnutí odborníků . Vykácené stromy
a keře budou nahrazeny vhodnějšími.
 Ing.arch.Kremla -parkování na sídlišti - jednání , které bylo
avizováno - nebyl zájem o tuto záležitost
Další činnost komise:
 Ing.Jirásek ze své pozice předsedy komise nastolil diskusi
ohledně činnosti komise,vyjádřil svůj pocit , zda vůbec činnost
této komise má smysl, názory komise nejsou na vedení města
či RM vůbec respektovány ( Ing.arch.Kremla poukázal na
příklad kdy RM chtěla názor tří komisí na stavební úpravy
budov
na
pozemku č.2168/6, který
je
v nájmu
pani
JuDr.Stálichové, komise daly negativní stanovisko a RM pak se
usnesla na něčem jiném)

Strategický plán rozvoje města:
 Informace předsedy komise o vytvoření tří subkomisí různého
zaměření. Vyzval členy komise , zda nemají zájem o činnost
v nich. Zájem ze strany členů nebyl
Různé:
 Ing.Jirásek – informace o pozvání na jednání RM dne 18.února
2004 , o průběhu bude informovat příště
 Pan Nováček: - chodníky – překopy
- ulice 17.listopadu – problematický vjezd a výjezd
pro sanitky a hasiče
- Královská procházka – poničené lavičky
- plakáty lepeny mimo plakátovací plochu
 Pan Hlavatý – stížnost pana Berky – požadavek na změnu
parkování v ulici Lučanská jenom na jedné straně

Příští jednání se koná
dne 5.dubna 2004 v 16.00 hodin
v malé zasedací místnosti MÚ – Vlašský dvůr, I.patro, dveře č.8
Na příští jednání pozvat pana Martina Starého – (TO) – zajistí pan Martin Hlavatý

Zapsala: Alena Děkanovská
Zápis ověřil e-mailem:Ing.Jirásek

