ZÁPIS 5/2021
ze schůze komise výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Soběslavi, která se
konala dne 1. prosince 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, Ing. Mošnička
Jan, Kubeš Jiří
Hosté:
Mgr. Lintner Pavel, Ing. Kodadová Pavla, Ing. Ctibor Bohumír, Ing. Petrů Hana
Omluveni:
Dukát František, Toman Martin, Šimek Miloš

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Program:
Zhodnocení investičních akcí za rok 2021.
Výhled investic na rok 2022.
Dopravní a přestupní terminál Soběslav – průběh přípravy.
Budoucí cyklostezka v trase stávající železniční trati – příprava.
Průběh realizace nástavby Senior domu Soběslav.
Změna č. 2 územního plánu města Soběslav.
Různé.
Jednání zahájil předseda komise Mgr. Vladimír Drachovský, který nejprve všechny přivítal
a následně přešel k programu.
Zhodnocení investičních akcí za rok 2021
téměř všechny naplánované akce proběhly – dobíhají rekonstrukce chodníků v ulicích
Bechyňská a Slovenská.
byla zahájena rekonstrukce bývalé „Výpravní budovy ČD“ – v současné době probíhají
přípravné a demoliční práce

-

-

Výhled investic na rok 2022
dokončení rekonstrukce výpravní budovy
rekonstrukce ulice P. Voka – stavební komise doporučuje při rekonstrukci počítat s možností
doplnění osvětlení u současného místa pro přecházení u „Mlíčňáku“
parkoviště - v severní části lokality „Na Ohradách“ vznikne parkoviště pro cca 30 osobních
automobilů
úkol pro členy komise: vytipovat chodníky, které by se měli zařadit na seznam rekonstrukcí
Dopravní a přestupní terminál Soběslav
Investorem stavby bude Správy železnic – akce je rozdělena do 3 částí:
1) výpravní budova – akce města
2) vybudování parkoviště P+R (na ploše současného autobusového nádraží)
3) přestupní terminál (na místě stávajícího dřevěného skladu)
Termín dokončení 8/2022

-

Budoucí cyklostezka v trase stávající železniční trati
upravuje se studie trasy Soběslav-Klenovice - Roudná

-

Průběh realizace nástavby Senior-domu Soběslav
Ing. Ctibor podal informaci, že stavba probíhá dle harmonogramu, termín dokončení 8/2022

-

-

Změna č. 2 územního plánu města Soběslav
komise byla informována o průběhu pořízení změny č. 2 územního plánu města Soběslav –
upozornění na možnost podat k návrhu připomínky
Různé
za úsek ŽP byla podána informace o vytvoření dvou nových stanovišť na sběr tříděného
odpadu (lokalita ul. Dr. E. Beneše - Podnikatelský dům Lada a sídliště Míru – parkoviště
u Elektro Novák a.s.).

Z á v ě r:
Příští zasedání komise proběhne 9. března 2022.
Zapsala: Martina Kubešová

