Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj obce, dne 9. března 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Diskuze - podněty
Místní šetření v lokalitě možné výstavby přístavu v k.ú. Brnky u Vltavy
Finalizování komentářů k připravovanému ÚP
ÚP města Klecany
Cyklostezky a pěšiny na území obce

Přítomni: Anatol Nepala (pouze na úvod), Jitka Janáčková, Petra Míšková, Eva Zemanová,
Daniela Kozlíková, Šimon Matoušek, Vlastimil Štefl, Lenka Čápová
Omluven: Miloš Krejcar
Hosté: Beata Sabolová
1. Diskuze:
Oprava komunikací: P. Nepala požádal členy komise o zmapování stavu místních komunikací jako
podklad pro jednání zastupitelstva.
KRO navrhla, aby byly opraveny/vybudovány páteřní komunikace s chodníky a osvětlením. Jedná
se hlavně o hlavní příjezdové komunikace na Zlatý Kopec, Brnky a Holosmetky. Vzhledem k
finanční náročnosti těchto staveb členové nenavrhovali další úseky.
P. Nepala informoval členy KRO o záměru obce koupit pozemek v blízkosti stávající školy.
2. Proběhlo seznámení se s terénem případného zrevitalizovaného území v oblasti u Vltavy.
Jedná se o velmi krásné, neudržované území s několika tůněmi.
Komise navrhuje, aby se pokračovalo v přípravě projektu revitalizace území a došlo k vytvoření
přírodního parku, kdy bude zachováno kouzlo a atmosféra území.
Dále komise vypracovala seznam konkrétních požadavků k případné realizaci kotviště lodí a
předala vedení obce pro další jednání s pořizovatelem projektu.
3. Komentáře pro nový ÚP - KRO finalizovala podněty pro nový ÚP, které během roku posbírala
při hodnocení stavebních záměrů a požadavky na území pro předání vedení obce.
4. ÚP města Klecany - p. Matoušek informoval KRO o připravované změně ÚP v Klecanech. Z
návrhu byla vypuštěna lávka, která spojuje levý a pravý břeh. Občané Klecan iniciovali petici
za její zachování. P. Matoušek byl navržen jako zástupce KRO pro spolupráci při tvorbě ÚP
Klecan tak, aby došlo k jeho napojení na území Zdib a jejich propojení přes cyklostezky a
cesty.
Zvážení případné realizace lávky na našem území bude předmětem dalšího jednání KRO.
Konec ve 19.45 hod.
Další jednání komise proběhne 6.4.2020.

Zapsala: Lenka Čápová, Petra Míšková

