16. dubna 2012
Rada města
I.

Předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh řešení rekonstrukce komunikací v prostoru
návsi u kostela v ulici Komenského dle přílohy.
Rozhodla, že konečné rozhodnutí o budoucí podobě návsi před kostelem v prostoru mimo
dopravní komunikace v budoucnosti rovněž postoupí zastupitelstvu města
Doporučuje zastupitelstvu schválit níže uvedené usnesení.

II.
III.

Zastupitelstvo města
I. schvaluje dispoziční řešení rekonstrukce komunikací v oblasti návsi v ulici Komenského dle
grafické přílohy, tj. s těmito parametry:
-

řešení v křižovatce Jižní-Komenského umožní budoucí dostavbu autobusové otočky,
včetně středového ostrůvku se vzrostlou zelení
nové vedení Jansovy ulice maximalizuje středový prostor návsi, ale zároveň umožní
zachování současného jírovce maďalu
Komenského ulice bude posunuta cca o 1m od kostela, aby minimální šířka nového
chodníku v místě stávající balustrády před kostelem byla minimálně 1,5 m
kontejnery na tříděný odpad budou přesunuty na začátek Jižní ulice
na straně u pomníku nebude prozatím realizován chodník pro pěší
dopravní komunikace v celém prostoru návsi budou provedeny ze žulové dlažby
(předpokládané navýšení nákladů proti asfaltu na celou plochu činí cca 1-2 mil. Kč)
veřejné osvětlení rekonstruované komunikace s kabelovou přípravou na osvětlení
veřejného prostoru bude řešeno dle upraveného návrhu společnosti Grido s.r.o.
vjezd na náves bude řešen pomocí zpomalovacích retardérů

II. bere na vědomí rozhodnutí rady města ze dne 16. dubna 2012, že konečné rozhodnutí o
budoucí podobě návsi před kostelem (včetně otázky případné výstavby autobusové
otočky, pokácení jedné vrby, zmenšení či přesunu dětského hřiště, podoby prostoru
kolem pomníku a řešení cesty pro pěší k železniční trati) bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu na některém z příštích zasedání.

Poznámka: Výše uvedené usnesení bylo následně zastupitelstvem 19. dubna schváleno.
Poznámka: Rada dále posuzovala tyto varianty:
Varianta 2 první ho bodu první části usnesení zastupitelstva (zvýrazněna kurzívou):
-

autobusová otočka bude umístěna v prostoru na začátku Jansovy ulice dle původního návrhu
společnosti Cityplan

Varianta 3 prvního bodu první části usnesení zastupitelstva (zvýrazněna kurzívou):
-

nepředpokládá se umístění autobusové otočky v prostoru návsi, a to ani v budoucnosti

