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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Založení projektu zřízení chodníku od ZŠ Ostašov k vlakovému nádraží
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení založení projektu a zadání zpracování
projektové dokumentace na zřízení chodníku v úseku od ZŠ Ostašov k vlakovému nádraží.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: podněty obyvatel na zřízení chodníku
Zpracoval:

Kovačičin Jiří, Ing. - vedoucí oddělení technické správy

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města,

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
založení projektu a zadání zpracování projektové dokumentace na zřízení chodníku v úseku
od ZŠ Ostašov k vlakovému nádraží
ukládá
Zadat zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a zajistit potřebné postupy
k získání povolení stavby.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.03.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě podnětů občanů z lokality Ostašova, kteří požadovali zřízení chodníků v této lokalitě, došlo
ke zpracování studie, která měla ověřit možnosti v daném území a zjistit zda je řešení požadavku reálné.
Zpracovaná studie navrhla 3 možné trasy chodníků SO 101, SO 102 a SO 103 viz přiložená situace
s vyznačením všech tří uvedených tras příloha č.1.
Při konzultaci s paní zastupitelkou Haidlovou, bylo sděleno, že dle místních obyvatel je nejvyšší potřeba
zřízení chodníku mezi ZŠ Ostašov a vlakovým nádražím tj. SO 103. Předpokládané vedení trasy SO 103
dle zpracované studie je v příloze č.2.
Etapy SO 101 a SO 202 budou po posouzení výsledku studie technicky i finančně náročnější a jsou
přímo závislé na výsledku majetkoprávních operací s vlastníky soukromých pozemků, které jsou
v některých částech třeba majetkoprávně vypořádat.
S ohledem na výše uvedené se jeví jako nejvhodnější postup, zpracovat projektovou dokumentaci pro
územní rozhodnutí nejdříve na etapu SO 103 mezi ZŠ Ostašov a vlakovým nádražím, a až po její
realizaci této části stavby případně postupovat obdobným postupem v dalších etapách SO 101 a SO 102.

Přílohy:
Přehledná situace ze studie navržených tras
Navržené trasa SO 103
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