ZÁPIS 08/19
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ROZVOJE MĚSTA JILEMNICE
konané dne 07.10.2019 od 16:45 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatel:

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

1.

DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA)

2.

PODMĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD

3.

OSTATNÍ

3.1.

Zpráva o uplatňování územního plánu Jilemnice

Předseda komise rozeslal členům komise znění zprávy o uplatňování územního plánu Jilemnice. Do
příští schůzky si mají členové komise zprávu nastudovat a připravit si doplňující otázky k diskuzi.
Vyplyne-li potřeba objasnění některých věcí uvedených ve zprávě, bude následně pozvána na jednání
komise p. Bedrníková za odbor ÚPSŘ.
3.2.

Regulace výstavby na území města Jilemnice

Na příští komisi, konané dne 2. 12. 2019, je pozván p. Ing. arch. Holub, který objasní postavení,
pravomoc a pracovní náplň městského architekta a případně bude osloven pro výkon této činnosti.
3.3.

Areál služeb (bývalé „OSP“)

Pracovní skupina pro OSP stále jedná o jeho možném využití. Možným řešením jsou: vklad investora,
rozparcelování, rekonstrukce ze strany města a návratnost financí v nájmu.
V pracovní skupině pro OSP byl podán návrh pro HZS Libereckého kraje. Bude o tom dále jednáno na
schůzce pracovní skupiny.
3.5 Propojení areálu Hraběnka s areálem koupaliště
Přítomní členové komise se shodli na propojení areálů po staré kolečkové dráze podél lesa. Za
přítomnosti nadpoloviční většiny (na příští schůzce komise) bude rozhodnuto o postoupení návrhu
radě města.

NÁVRH CYKLOSTEZKY
Zadání pro vedení trasy
 Bezpečná cyklotrasa spojující střední část Jilemnice s budoucím koupalištěm v jižní části města
 Nová trasa Cyklotrasy 22 - Silnice ČS legií - koupaliště - areál Hraběnka - náměstí
 Napojení na budoucí cyklostezku do Martinic - zvýšení potenciálu cyklostezky do Martinic
 Propojení asfaltové dráhy areálu Hraběnka s budoucím koupalištěm - bezpečné spojení
rekreačních ploch
 Rozšíření in-line asfaltové dráhy areálu Hraběnka




Z diskuze vyplynulo, že využití trasy staré kolečkové dráhy, je nejlepší řešení trasy
cyklostezky
Paralelní zkvalitnění stezky pro pěší na parcele 1500/2 (nová alej na remízku) a její propojení
do ulice Polní

Zadání pro technické řešení
 Asfaltový povrch
 Obousměrný provoz oddělen vodorovným značením, šířkové uspořádání 4,5 m + 1,2 m chodník
 Bezpečné křížení s ulicí Roztocká
 Doprovodná zeleň
 Místa s lavičkou pro odpočinek
 Parkoviště u bývalé točny vedle ulice Roztocká
Zadání pro ekonomické řešení
 Konzistentní přístup politického zastoupení města: studie - projekt - realizace - údržba
 Co nejvíce využít pozemky v majetku města
 Využít dotací - cyklotrasy, pozemkové úpravy, sportovní zařízení
 Cena cyklostezky 3-5 mil Kč/km https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tri-az-pet-milionu-zakilometr-cyklostezky-v-cesku-se-jich-rocne-postavi-desitky_201607240600_akottova
 Předpokládané délka nové cyklostezky 1,5 - 2 km
 Celková cena 4,5 - 10 mil. Kč (upřesnění po projektu)

Další schůze komise rozvoje města se uskuteční 02. 12. 2019 v 16.45 hod. v zasedací
místnosti radnice.
Datum vyhotovení zápisu: 11.11.2019
Zapisovatel: Ing. Jana Crhová

Předseda: Ing. Aleš Kožnar

Podpis:

Podpis:

