ZÁPIS 4/2021
ze schůze komise výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Soběslavi, která se
konala dne 9. června 2021 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy Městského
úřadu v Soběslavi, nám. Republiky čp. 59.
Přítomni:
Mgr. Drachovský Vladimír, Kubešová Martina, Ing. Podlaha Jan, Šena Tomáš, Šimek Miloš,
Ing. Mošnička Jan, Toman Martin, Kubeš Jiří
Hosté:
Mgr. Lintner Pavel, Ing. Hořická Dana
Omluveni:
Dukát František
Program:
1) Dopravní a přestupní terminál Soběslav.
2) Informace o probíhajících investičních akcí města.
3) Různé.
Jednání zahájil předseda komise Mgr. Vladimír Drachovský, který nejprve všechny přivítal
a následně přešel k programu.
Dopravní a přestupní terminál Soběslav
Komise byla seznámena s tím, že jde v podstatě o dvě na sobě nezávislé stavby. Bývalá
výpravní budova ČD – v současné době se zpracovává dokumentace k provedení stavby, po
dokončení bude vyhlášeno výběrové řízení, proběhne-li vše bez komplikací, předpokládá se
zahájit stavbu během podzimu letošního roku.
Druhou stavbou je dopravní terminál a parkoviště – tato stavba bude projektově i stavebně
realizována Správou železnic. Současné autobusové nádraží bude přestavěno na parkoviště.
Nový dopravní terminál bude postaven na místě stávajícího dřevěného skladu, který bude
odstraněn.
Realizace terminálu by měla být dokončena v příštím roce, současně s přestavbou výpravní
budovy. Komise výstavby žádá o zajištění pracovní verze rozpracovaných projektů obou
těchto staveb k jejich připomínkování.
Byla diskutována otázka počtu míst pro kolostavy (cílem je zamezit tomu, aby se kola stavěla
ke stávajícímu zábradlí). Komise navrhuje zřízení jednoho veřejného krytého kolostavu
u vstupu do podchodu a druhý kolostav by sloužil pro potřebu zaměstnanců ČD, přičemž se
předpokládá, že jejich realizace by byla zajištěna Správou železnic, s.o. Komise doporučuje
vstoupit v jednání se zástupci města a Správou železnic, s.o., aby umístění kolostavů bylo
zapracováno do připravované projektové dokumentace.

Informace o probíhajících investičních akcí města
- Byla podána informace o záměru výstavby pumptrack dráhy na sídlišti Svákov –
v současné době probíhá odkup soukromých pozemků.
- Hřiště na Svákově a v Nedvědicích - stavby probíhají dle harmonogramu.
- Byla zahájena přístavba a nástavba MŠ Nerudova ul. – provoz školky bude uzavřen na
konci června, o prázdninách proběhne realizace přístavby. MŠ by měla být nově
otevřena na začátku září s tím, že už za provozu budou probíhat dokončovací práce.
- Dokončuje se rekonstrukce terasy na plovárně.
Různé
-

-

Stavební komise upozorňuje na potřebu zkoordinovat uzavření přejezdu na Chlebov
s otevřením podchodu pro pěší z důvodu zachování pěší komunikace do Chlebova.
Byla podána informace o přípravě tří nových stanovišť na sběr separovaného odpadu
(Podnikatelský dům Lada, Elektro Novák, sídliště Svákov).
Byla podána informace o ničení zeleně na náměstí Republiky návštěvníky SOStánku.
Komise doporučuje, aby byla upravena otevírací doba veřejných WC s provozní
dobou SOStánku.
Byla projednána možnost grafické barevné úpravy stěn podchodu u nádraží,
v podobném duchu jako např. v sousedním Veselí nad Lužnicí. Komise doporučuje
tuto otázku otevřít v rámci jednání zástupců města a Správy železnic.

Z á v ě r:
Příští zasedání komise proběhne během měsíce října 2021. Termín bude upřesněn.
Zapsala: Martina Kubešová

