Zápis
z 1. schůze komise rozvoje a výstavby města, konané dne 14. 1. 2015
v zasedací místnosti ORR
Přítomni:

Pavel Kubáč, Ing. Arch. Aleš Břečka, Jaromír Čábela, Ing. Arch Vojtěch Ertl, Petr Linart,
Mgr. Iveta Mikšíková, Ing. Martin Outlý, Josef Pavlíček, Ing. Martin Škorpík a Aleš Zahajský

Omluveni:
Nepřítomni:

Květoslav Novák

Dále přítomni:

Ing. Stanislav Studnička, Ing. Martin Tichý

Program schůze
1.

Seznámení komise

2.

Diskuze nad návrhem jednacího řádu

3.

Diskuze nad způsobem práce komise

4.

Volná rozprava

Průběh schůze
1.

Po krátkém úvodu byl přečten předsedou komise připomínkovaný

Jednací řád komise, jednotlivé

body

byly vysvětleny a doplněny o podněty členů komise i přítomných vedoucích odborů. Jednací řád bude
předsedou komise dopracován a rozeslán zúčastněným k závěrečné korektuře.
Případné další
připomínky budou zapracovány, dokument pak bude odeslán ke schválení RM.
2.

Dalším tématem byla otázka získávání informací o dění v působnosti komise, tedy zajištění zdroje
podnětů pro posouzení komisí. V minulém volebním období totiž komise trpěla nedostatkem témat k
projednání. Bylo dohodnuto, že komise musí aktivně jednotlivé kauzy k posouzení získávat, není možné
pouze vyčkávat na usnesení RM o požadavku posouzení investičních záměrů nebo jiných témat v
kompetenci komise. Vedoucí odboru RRM a Stavebního úřadu nabídli odesílání informací o významných
investičních a jiných akcích, které si pozornost komise zaslouží svým významem, rozsahem nebo vlivem
na životní podmínky města. Ing. Studnička dále upozornil na existenci úřední desky, kde jsou akce
většího rozsahu ze zákona zveřejněny.

3.

Pan Zahajský zmínil blížící se termín ukončení možnosti podání nominací do soutěže Stavba Kolína
2014. Jednotlivé stavby lze navrhovat do 31. ledna 2015 a je možné navrhovat pouze stavby dokončené
(uvedené do provozu) v uplynulém kalendářním roce. Členové komise byli požádáni, aby odeslali své
návrhy předsedovi komise, který zajistí jejich nominaci.

4.

Pan Ing. Outlý upozornil na případné obtíže, které by mohla přinést schválená změna v rámci územního
plánu. Územní plán města Kolín v bodě 16 obsahuje, dle vyjádření pana Ing. Outlého, nezákonný
požadavek. Pan Ing. Outlý upozornil na značné znevýhodnění a omezení velké skupiny projektantů,
kteří nevlastní požadovanou autorizaci. Ing. Studnička přislíbil prošetření tohoto podnětu.

Termín příští řádné schůze komise bude oznámen e-mailem, předpokládané
Součástí zápisu je prezenční listina

\

konání dne 18.2.2015

