
Komise stavební a územně plánovací a Komise životního prostředí 
Zápis z jednání dne 26.4. 2021 
 
 
Přítomni: Ing. arch. Vít Čermák, Ing. arch. Hůrka, p. Martin Lemon, Ing. Markéta Pešičková, Jan 
Suchomel, Ing. Arch. Kateřina Tichá 
Nepřítomni: Mgr. Lenka Pavelková 
Hosté: Pavlína Jodasová 
 
1.  Park pod kostelem 
 
Komise doporučuje dokončit síť cest pro pěší v tomto parku. Jedná se o schodiště od bytovek do ulice 
Čsl. Armády a navazující cestu od schodiště do spodního parku k soše VBT.  
Dále komise navrhuje dosadit dřeviny do svahu pod kostelem (po odstraněných akátech). 
Jednalo by se o rozvolněnou výsadku vyšších keřů (dřín, muchovník, mandloň, kalina, líska,..). 
Komise dále doporučuje umístit sedací set do prostoru vyústění historických C.K. schodů. 
Podobu mobiliáře vybere na některé z příštích komisí. 
 
2. Cesty p.č. 424/5 a 647 
 
Do příští komise se zjistí parametry cest p.č. 424/5 a 647 patřící Klecanům z Klecan do Husince a 
záměry s tímto propojením v Husinci – Řeži. Parametry zjistí členové komise.  
Komise žádá vedení města zjistit záměry v Husinci – Řeži s touto stezkou. 
 
3. Cesta p.č. 654/1 
 
Komise doporučuje vytyčit cestu p.č. 654/1 od obalovny na Drasty se záměrem obnovy stromořadí u 
této cesty. 
 
4. Bydlení Kasárna 

Pro komisi je řešení budovy takto přijatelné. Je nutné dořešit možnost části parkování v suterénu a 
vytvoření přijatelnějšího uživatelského komfortu venkovního prostranství okolí domu, ploch zeleně a 
tím pádem i vytvoření kvalitnějšího venkovního prostoru. Na vyřešení parkování v suterénu a zkvalit-
nění veřejného prostoru, který je pro město klíčový jsme poukazovali již v minulém stanovisku ke stu-
dii ze dne 7.9.2020. Z důvodu prostupnosti území by bylo vhodné umístit pěší cestu při východní    
hranici pozemku. 

5. Varianty kontejnerových stání  
 
Komise se pokusí najít vhodnější místo, než jsou navržené alternativy. Nabízí se možnost v křižovatce 
ulic Dlouhá a U Školky. Komise prověří možnosti spojení dvou stání. Zrušené pod poštou a v ulici Na 
skalkách. Komise doporučuje městu zjistit u svozové firmy možnosti podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad. Zjistit, zda je to pro město zajímavá a únosná možnost.  
 
6. Traily nad ČOV 
 
Komise doporučuje separovat trailové stezky od pěšiny pro chodce v údolí. V místech případných 
křížení traily, co nejvíce zpomalit. Komise požaduje doupřesnit vedení tras, studie je velmi obecná. 
Dále doporučuje redukci pouze na severní část od cesty pro pěší. 
 



Komise se sejde 10.5. 2021 v 18 hodin za účelem prozkoumání terénu nad ČOV. Sraz u MěÚ. 
Účast vedení města je žádoucí. 
 
 
7. Nový člen 
 
Komise žádá o zařazení nového člena do e-mailového seznamu: pavlina.jodasova@gmail.com 
 
 
 
 
Datum příštího jednání komise 31.5. 2021 

mailto:pavlina.jodasova@gmail.com

