Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj obce, dne 6. ledna 2020
Agenda
1. přivítání, představení agendy
2. Pořízení nového ÚP
3. Revitalizace veřejných prostor
4. Diskuze - podněty

Přítomni: Anatol Nepala, Jitka Janáčková, Petra Míšková, Eva Zemanová, Miloš Krejcar, Daniela
Kozlíková, Šimon Matoušek, Vlastimil Štefl, Lenka Čápová
Omluven:
Hosté: Eva Slavíková, Katka Kolářová
1. Předsedkyně komise přivítala členy a představila program setkání.
2. Pořízení nového ÚP - Vedení obce informovalo KRO o vítězi soutěže a nastínilo další postup.
3. března proběhne první setkání se zpracovatelem ÚP v Sokolovně, kde představí postup,
resp. proces vzniku ÚP a jeho časování.
Dále se diskutovaly potřebné chodníky a přechody v obci. Přechody na ul. Pražská, u
cukrárny, před OÚ a u ul. U Rybníka jsou již v přípravně fázi. Šimon Matoušek naznačil
vytvoření možných cest, aby došlo k propojení lokalit obce (důležitý vstup do tvorby ÚP).
Úkol: Členové komise na základě připomínek ze stavebního řízení, výstupů z jednotlivých diskuzí
apod. připraví podklady pro zřizovatele ÚP. Tyto podklady na dalším setkání KRO sjednotíme a
předáme zřizovateli jako vstup KRO do tvorby ÚP. Lze využít existující excel ke sbírání podnětů.
Úkol: Členové komise zrevidují Dopravně-bezpečnostní studii z 11/2016 zveřejněnou na webových
stránkách obce a vyjádří se k navrženým zastávkám, chodníkům a přechodům. U zastávek je
nutné brát v úvahu obsluhu kloubovým autobusem (délka 19m).
3. Revitalizace veřejných prostor - Petra Míšková seznámila členy komise a vedení obce s
návrhem obnovení veřejných prostor v okolí Přemyšlenského rybníka.
Návrh: KRO navrhuje vedení obce, aby vznikl koncept obnovení veřejných prostor v obci podél
ulice Průběžná (včetně lokalit k ní přilehlých)
Úkol: Petra Míšková připraví přibližné okótování navržených změn pro prvotní diskuzi s Policií ČR.
4. Diskuze
Vyhláška obce Zdiby č.8/2019
p. Nepala - pro některé pozemky je nevýhodné, nebo nemožné se připojit.
Úkol: P. Nepala připraví seznam pozemků z 2. etapy, kde si je vědom této situace.
Další postup bude projednán s vedení obce po předložení daného seznamu.
Přeložka kabelů NN v ul. Sedlecká cesta
p. Janáčková se informovala na postup prací při přeložce kabelů do země. Není jasné, jak
bude vyřešené zrušení a následná obnova veřejného osvětlení.
Úkol: p. Janáčková prověří s vedením obce, jak bude provedena obnova veřejného osvětlení.

Pozemek v Přemyšlení č. 171 - p. Nepala navrhl možnosti, jak zhodnotit využívání tohoto
pozemku tak, aby obec měla z jeho vlastnictví příjmy. Vedení obce informovalo, že v této
záležitosti již provedlo potřebné kroky.

Konec ve 21.30 hod.
Další jednání komise proběhne 3.2. Hlavním cílem tohoto jednání bude příprava na první setkání
se zřizovatelem ÚP.

Zapsala: Lenka Čápová, Petra Míšková

