ZÁPIS 05/19
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ROZVOJE MĚSTA JILEMNICE
konané dne 24. 06. 2019 od 16:30 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatel:

Ing. Aleš Kožnar, Ing. Martin Šnorbert, Ing. Michal Drobník, Petr Gabat,
Mgr. Marek Paulů, Ing. Anna Hančová
Ing. Jana Čechová
Ing. Jana Crhová

1.

DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA)

2.

PODMĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD

2.1 Opětovně žádáme o schůzku s vedením města + dotčenými komisemi (komise podnikání) ohledně
„Areálu služeb“. Na schůzce by se projednaly jednotlivé návrhy komisí, jak s areálem naložit, z čehož
by následně vyplynulo, jakým směrem by se město ubíralo.
2.2 Podnět radě města, aby při sestavování rozpočtu pro rok 2020 vyčlenila finanční částku 199.000,Kč na projektové práce na propojení areálu Hraběnka a areálu koupaliště pro pěší, kočárky, cyklo atp.
(Hraběnka – Roztocká ul.)

3.
3.1.

OSTATNÍ
Regulace reklamy na území města Jilemnice

p. Paulů prověřil možnost regulace reklamy obecně závaznou vyhláškou. Takováto úprava není možná,
řešením je nařízení Rady města v přenesené působnosti.
Úkol: p. Paulů: zaslat vzorová nařízení jiných obcí,
p. Kožnar prověří zájem Rady města o toto řešení
3.2.

Areál služeb (bývalé „OSP“)

Areál je ve výhradním vlastnictví obce a má strategickou polohu blízko centra a další občanské
vybavenosti. Areál není využit celý a jeho prostory chátrají. Jak dále naložit s tímto územím, by bylo
vhodné probrat na schůzce se zástupci města + dalšími dotčenými komisemi. Stanovil by se směr,
jakým chce město jít a určila se komise, která by se areálem dále zabývala.
Prověřit možnost nabídnout alternativní prostory pro současné nájemníky.
3.4 Propojení areálu Hraběnka s areálem koupaliště
Propojení areálu Hraběnka s areálem koupaliště pro pěší, kočárky, cyklo atp., kdy by nedocházelo
k rozšiřování samotného areálu Hrabněnka, ale spíše k vytvoření koridoru, který spojí tyto dva areály.

4. ÚKOLY
p. Šnorbert: zašle členům komise „zásobník projektů“ z implementační komise
p. Kožnar – oslovení městského architekta odloženo, na radě města vznese dotaz, zda je zájem o
vytvoření této funkce.
p. Kožnar: osloví některé z vysokých škol s nabídkou tématu problematiky pěší a cyklo dopravy ve
městě pro zadání prací jejich studentům – odloženo

Další schůze komise rozvoje města se uskuteční 09. 09. 2019 v 16.45 hod. v zasedací
místnosti radnice.

Datum vyhotovení zápisu: 28. 06. 2019
Zapisovatel: Ing. Jana Crhová

Předseda: Ing. Aleš Kožnar

Podpis:

Podpis:

