
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 16. 1. 2020  v 18:00

Místo konání Sušice, hospoda na hřišti

Přítomni J. Bohatec , D. Dokoupilová, J. Forman, M. Horáková,  O. Konečný, P. Krajčí, 
                          D. Řezníčková, M. Štěpař, V. Charvátová, J. Trantírková

Nepřítomni (omluveni) --- 

Hosté Ing. Miloš Mička, Ing. Petr Václavík (Odbor dopravy)

Program jednání

1. Zahájení
2. Debata s panem Ing. Petrem Václavíkem (Odbor dopravy)
3. Kontrola zápisu z předchozího jednání
4. Příprava Roční zprávy za rok 2019
5. Termín příštího jednání
6. Návrhy usnesení pro radu města
7. Úkoly vyplývající z jednání
8. Přílohy

1. Zahájení
Po zahájení byl odsouhlasen program jednání.

2. Debata s panem Ing. Petrem Václavíkem (Odbor dopravy)
Pan Václavík byl pozván, aby s ním byla debatována možnost zřízení přechodu pro chodce
přes průtah Sušicemi. Podle jeho vyjádření kvůli šíři průtahu je možné zřídit pouze místo pro
přecházení. Již schválený projekt neobsahuje žádný přechod ani místo pro přecházení v celé
délce rekonstrukce. Jediná možnost je požádat o dodatečnou změnu projektu nebo realizovat
místo pro přecházení až po skončení rekonstrukce. Jediné vhodné místo pro realizaci místa
pro přecházení je v místě připojení lávky přes potok směřující na hřiště. 

3. Kontrola zápisu z předchozího jednání
a. Pan  Václavík  z  Odboru  dopravy  byl  přizván  k  debatě  o  možném  zřízení

přechodu pro chodce (viz. bod 2).
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b. Pan  místostarosta  dodal  seznam  investičních  akcí,  bude  rozesláno  členům
komise.

4. Příprava Roční zprávy za rok 2019
Roční  zpráva  byla  vypracována  na  základě  činnosti  komise  v  roce  2019  do
samostatného dokumentu.

5. Termín příštího jednání
Termín příštího jednání byl stanoven na 26.3.2020 v 18:00 v hospodě na hřišti.

6. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 16.1.2020

b. Rada města bere na vědomí Roční zprávu SKS za rok 2019

7. Úkoly vyplývající z jednání
a. Zjistit,  kdy  bude  vráceno  veřejné  osvětlení  do  původního  stavu  po  tom,  co  ČEZ

přeložil vrchní vedení do kabelu (případně urgovat vrácení).      M.Mička
b. Dodat seznam pozemků města v katastru Sušic.      M.Mička
c. Zjistit stav reklamací u nově přesasfaltované cesty od hřiště k bytovce č.p. 87.

M.Mička
d. Zjistit zda-li je nově zbudovaný chodník již zkolaudovan.      M.Mička
e. Zjistit možnost odkupu parkovacích míst u Quanta      M.Mička
f. Zajistit v katastru změnu způsobu využití ploch pod silnicí od hřiště k bytovce č.p. 87,

některé jsou vedeny jako travní porost.      M.Mička
g. Iniciovat  dodatečnou  změnu  v  projektu  rekonstrukce  průtahu  přes  Sušice,  aby

obsahoval i místo pro přecházení.      M.Mička
h. Pozvat nového jednatele TSMT na příští jednání.     J. Forman

Přílohy
a. Prezenční listina

b. Roční zpráva za rok 2019

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Věra Charvátová, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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