MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA RADY MĚSTA TIŠNOVA

Zápis č. 5/2019
z jednání komise dne 03. 04. 2019

Termín
Místo
Zapisovatel
Schválil
Přítomni
Omluveni

03. 04. 2019, 15:30 zahájení – 17:45 ukončení
Krizová zasedací místnost budovy radnice č.p. 111 (1.p.p.)
Sabina Dvořáková, tajemník
Ing. Luboš Chvíla, předseda
Ing. Luboš Chvíla, Ing. Miroslav Pálka, Ing. Radek Benc, Ing.
Arch. Helena Chvílová, Mgr. Luboš Peterka, Ing. Václav Drhlík,
Ing. Arch. Zdeňka Vydrová, Ing. František Svoboda
Ing. Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., Kateřina Navrátilová

HOSTÉ:
Ing. Miroslava Vyhňáková, Ing. Eva Švecová, Jan Křehlík

1, Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova
Ing. Drhlík seznámil komisi se současným stavem těchto ulic, které byly
vzhledem k současnému stavu vytipovány k provedení celkové rekonstrukce.
Komise se vyjádřila ke všem ulicím komplexně:
- zachovat jednosměrný provoz
- vytvořit nové chodníky
- prověřit a připustit možnost obousměrného pohybu pro cyklisty tam, kde
je to možné (a to i bez vyhrazeného pruhu)
- řešit hospodaření s vodou (parkoviště pokud možno s distanční
dlažbou, pod silnici vsakovací koše, pokud to bude technicky reálné)
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- zeleň - na ul. Husova a Vrchlického alejová výsadba, stávající zeleň,
která je již nevyhovující vyměnit za odolnější typy
- ul. Vrchlická – vzdušné vedení NN během rekonstrukce umístit do
země
USNESENÍ: Komise pro rozvoj města souhlasí se zadáním vypracování
projektu na rekonstrukcí vytipovaných ulic s výše uvedenými připomínkami.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
2, Parkoviště za penzionem
Ing. Švecová představila navrhované řešení.
Komise se vyjádřila k předloženému návrhu následovně:
- vysázet stromy naproti plánovaného parkoviště
- na parkoviště použít vsakovací dlažbu
- studie by měla respektovat již existující Územní studii za penzionem
(arch. Kálnássy)
USNESENÍ: Komise pro rozvoj města souhlasí se zadáním vypracování
projektu na vytvoření parkoviště s výše uvedenými připomínkami.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3, Úprava prostranství při ZŠ 28. října
Ing. Drhlík popsal plánovaný záměr a upřesnil prostor, který se bude úpravy
prostranství týkat.
Komise se vyjádřila k úpravě daného místa následovně:
- výběr projektanta zajistit formou soutěže s vypracováním jednoduché
studie území
- zachovat stávající vzrostlou zeleň
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- úprava bude mít návaznost na projekt rekonstrukce ul. Riegrova –
Černohorská a bude v maximální možné míře řešení respektovat
- zúžit stávající stání pod tělocvičnou, prostor mezi novým kolmým
stáním a tělocvičnou ponechat pro pěší trasu a zeleň
- vytvořit min. 3 podélná parkovací místa „Kiss and ride“ níže na ul.
Dvořáčkova
- v souladu s dopravním generelem uvažovat při řešení o Dvořáčkové
jako jednosměrce (směrem k nádraží) s obousměrným pohybem
cyklistů
- zapojit do řešení atrium nad horní tělocvičnou jako veřejně přístupný
chráněný prostor se zelení
- vymezit přesně řešené území v návaznosti na okolí, na J straně až po
bránu vjezdu k hřištím, na S řešit i přechod pro chodce a případnou
nezbytnou úpravu trasy pro pěší podél ul. Kukýrna a Květnická, na
V straně po obrubník komunikace, na Z objekt školy vč. atria
- stávající chráněný přechod přes frekventovanou ulici zachovat
- ponechat možnost nájezdu příležitostné dopravní obsluhy před vchod
do školy, nesmí však být opticky identifikovatelný (ani dopravním
značením), jen realizovat zpevněné plochy, které budou dostatečně
únosné
- doporučujeme přenést výstavu kamenu na vhodnější místo (např. do
atria) a opatřit trvalými popisy, či zrušit
USNESENÍ: Komise pro rozvoj města nemá námitek proti plánovanému
záměru úpravy prostranství při ZŠ 28. října s výše uvedenými připomínkami.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4, Revitalizace sídliště Pod Květnicí
Ing. Švecová představila studii k revitalizaci sídliště, která již byla projednána
s veřejností. Tohoto jednání se účastnili i někteří členové komise, proto již byli
se studií obeznámeni v minulosti.
Komise se vyjádřila k úpravě daného místa následovně:
- připomínky občanů doporučujeme respektovat vč. doplnění kolmých
stání podél ul. Královy a další prostory
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- zachovat stávající místa pro grilování (s novými prvky ze studie)
- místa pro odpad zakrýt odolnější konstrukcí s popínavými rostlinami
(dřevo se zde jeví jako nevhodné a málo odolné)
- hřiště realizovat jen z přírodních povrchů, stále přístupné, oplocení jen
jako zábranu pro míče
- nová organizace parkování na konci ul. Osvobození je vítané, nedržet
prostorovou rezervu pro další výstavbu BD
- při kultivaci prostoru zejména mezi samoobsluhou a ul. Květnickou
eliminovat skříně rozvaděčů NN a podobné relikty
- při projektování úprav kompletní rekonstrukce stávajících ulic
Osvobození a Dřínová po etapách řešit likvidaci dešťových vod na
místě (vsaky, průlehy, parkoviště s distanční dlažbou a jejich další
možné využití (pro závlahu zeleně) a to včetně vod ze střech objektů
USNESENÍ: Komise pro rozvoj města nemá námitek proti plánované
revitalizaci sídliště Pod Květnicí s výše uvedenými připomínkami.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
5, Úprava dvora u SVČ INSPIRO
Ing. Švecová představila studii, kterou si nechalo zpracovat INSPIRO.
Komise se vyjádřila k této studii následovně:
- nebylo známo zadání a účel studie, čeho přesně chtěl zadavatel docílit,
jde o vytvoření chráněného volně přístupného prostoru pro pobyt,
běhání, hrání, povídání dětí, nebo chceme zachovat stávající stav, aby
běhaly kolem autobusové zastávky s rizikem vběhnutí pod kola aut a
vnitřní prostor dvora spíše uzavřít před dětmi a ponechat ho jen
organizovanému pobytu?
- je nutné definovat pohyb ve dvoře a přizpůsobit tomu i povrchy (např.
mlatové chodníčky) a rozšířit pobytový prostor pro děti
- vymezit prostor pro kola a zvážit jeho případné zastřešení
- doplnit mobiliář, odpadkové koše a pítko
- zapracovat do studie uliční pohled (vchod do střediska), brána se jeví
jako cizorodý prvek v širším kontextu prostředí, nápis je zajímavý rébus

str. 4/6

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA RADY MĚSTA TIŠNOVA

- komise doporučuje zásadní omezení parkovacích míst na minimální
počet (prověřit skutečnou potřebu), nepřipustit, aby se stalo novým
parkovištěm
- návaznost travnatých povrchů na sedací prvky je nevhodná, stejně jako
povrchy amfiteatru, doporučujeme dřevěné sedací části
- k čemu amfiteatr slouží, bude z něj při minimálním sklonu terénu vůbec
vidět, kam a proč?
- připojit k řešení dvora i chodník na hraně sportoviště a budovy, který je
ve špatném stavu
- upřesnit řešení sezení kolem stromu na konci atria (nenarušit kořenový
systém stromu, zadláždění prostoru vyžaduje rel. velkou hloubku)
- umístění stromu u vchodu vč. kruhové lávky se jeví jako prostorově
nevhodné, strom bude větší, sezení jde až k fasádě…
- přepracovanou studii konzultovat v rozpracovanosti s arch. Vydrovou
(tato studie konzultována nebyla)
USNESENÍ: Komise pro rozvoj města doporučuje studii přepracovat a
předložit k dalšímu projednání.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
6, Studie Svratka (Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu
možných protipovodňových opatření)

Na závěr jednání proběhla neformální diskuze na toto téma. Článek pana
Blahy rozvířil živou diskuzi na různých fórech. O studii nejsou veřejně
publikovány žádné relevantní informace a zbytečně tak vznikají dohady o
betonových lobby atp. Téma je velmi citlivě vnímáno a město by mělo rychle
reagovat a dát najevo svůj vztah ke studii a nastínit další záměry s řekou ve
městě a jejím bezprostředním okolí, aby bylo jasné, že nechceme betonové
nábřeží bez stromů.
Doporučujeme urychleně studii probrat v komisi (nejlépe spojenou s komisí
životního prostředí), případně přizvat i nezávislé odborníky.
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USNESENÍ: Komise pro rozvoj města doporučuje urychleně studii probrat
v komisi (nejlépe spojenou s komisí životního prostředí), případně přizvat i
nezávislé odborníky.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
OSTATNÍ:
Termín dalšího jednání: 15. 5. 2019 v 12,00 hod. v jednací místnosti,
1. patro radnice.
Byla domluvena prezentace Studie protipovodňových opatření komisi
zpracovatelem, proto bylo nutné upravit čas dle jeho možností.
Podklady pro jednání vám již byly odeslány.
Ostatní body jednání budou upřesněny v co nejbližším možném termínu.

Zapsal: Sabina Dvořáková
tajemník komise

Ing. Luboš Chvíla
předseda komise

V Tišnově 15. 04. 2019

ZVEŘEJNĚNO
http://www.tisnov.cz/urad/samosprava-urad/zastupitelstvo-radamesta/komise-rady/komise-pro-rozvoj-mesta
str. 6/6

