
  Zápis z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21
ze dne 14.12. 2010

Přítomni: Ing.arch.Danda Jiří,Ing.arch.Fialová Renata, Iglo Miroslav, Ing. Teichmanová Dana,    
Ing.Sekyra Miloš, Ing.arch.Vojtěchovský Michael, 

Omluveni : Ing.Jiří Kořínek

1. Cíle komise 
Úvodem seznámil předseda komise M.Iglo přítomné s účelem zřízení komise a plánovanými 
cíli.Komise pro rozvoj města bude v roce 2011 koordinovat postup prací na zpracování 
strategického plánu rozvoje města. V dalších letech volebního období bude po zpracování 
strategického plánu rozvoje ( dlouhodobý plán ) navazovat koordinace prací při zpracování akčního 
plánu rozvoje ( krátkodobý plán ) a na novém územním plánu a to vše při dodržení standardů MA21 
tj. při partnerské spolupráci s občany, podnikateli i místními organizacemi se kterými budou 
jednotlivé etapy projednávány při veřejných setkáních. Komise bude ještě doplněna o další členy po 
nahlášení kandidátů ze strany jednotlivých volebních subjektů a občanů, kteří se přihlásí na výzvu 
vedení města. Rozdělení náplní komisí stavební a pro rozvoj města bylo dohodnuto následovným 
způsobem : stavební komise bude projednávat detailní problematiku jednotlivých stavebních řízení 
a komise pro rozvoj města bude projednávat územní řízení a záležitosti spojené se strategickým, 
akčním a územním plánem.

2. Informace o možnostech města               
Místostarosta M.Sekyra informoval o finančním stavu města a přípravě rozpočtu r.2011 kde se 
nedostávají finanční prostředky na většinu plánovaných akcí díky značné potřebě vlastních 
prostředků na dvě největší plánované akce dostavbu náměstí a rekonstrukci ČOV. Přednost budou 
dostávat investiční akce podpořené dotacemi a právě pro jejich získání je významně potřebný 
strategický plán rozvoje.

3. Problematika dostavby náměstí                                                                               
Vedoucí odboru rozvoje D.Teichmanová informovala o snaze nového vedení města posunout 
výstavbu kašen na náměstí na pozdější období s ohledem na jejich značné náklady ( včetně 
elektro, rozvodu vody a kanalizace cca 11 mil.Kč). Je však jen malá naděje na změnu projektu, se 
kterou musí souhlasit orgán schvalující dotaci. Bylo komentováno umístění tzv. Vánočního smrku, 
který stojí u vinárny Nicol. Díky chybnému geodetickému zaměření smrk není uveden v trase 
komunikace a proto bude muset dojít k jeho kácení.

4. Státní výzkumný ústav materiálu                                                                                           
přítomní byli seznámeni s návrhem na umístění nové budovy Státního výzkumného ústavu 
materiálu, který by se měl částečně přemístit ze současného pracoviště v Běchovicích do plochy  
areálu TOS vedle bývalé osobní vrátnice souběžně s ulicí Prokopa Holého. Členové komise záměru 
vyslovili jednomyslnou podporu

5. Obytný soubor v Prokopě                                                                                                       
vedoucí odboru rozvoje D.Teichmanová seznámila členy komise s připravovanou zástavbou 
rodinnými domky včetně domu pro seniory v západní části města.Dosud není jednoznačně 
vyřešeno odkanalizování.

6. Obytný soubor Krátká linva J.Danda  představil studii zástavby lokality za nádražím mezi 
plánovaným obchvatem a ulicí Mochovská. Se studií společnosti ARI stavebni s.r.o. již bylo 
seznámeno bývalé vedení města, které požadovalo vyřešit odvodnění. Otázka odvodu dešťových 
vod již byla úspěšně vyřešena a je k dispozici kladné vyjádření VAK Mladá Boleslav. Lokalita nabízí 



mimo možnosti výstavby rodinných domů ve své centrální části i několik bytových domů a plochu 
pro občanskou vybavenost a parkoviště pro 150 aut. Komise bere studii na vědomí.                                                                                                              
7. Projektový zásobník                                                                                             

D.Teichmanová seznámila přítomné s výhledovými studiemi úprav ploch před školou v ulici 
Komenského ( znamenající posílení zeleně v okolí školy a uzavření průjezdu ulicí Komenského 
) a úpravou před nádražím ( na pozemcích ČD ). 

8. Termíny schůzek komise : příští jednání se koná 11.ledna 2010 a pak pravidelně vždy první 
úterý v měsíci.

    

Zapsal : M.Iglo

      




