MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA RADY MĚSTA TIŠNOVA
Zápis č. 10/2019
z jednání komise dne 30. 10. 2019

Termín
Místo
Zapisovatel
Schválil
Přítomni
Omluveni
Hosté

30. 10. 2019, 15:30 zahájení – 17:30 ukončení
Zasedací místnost budovy nám. Míru 111
Sabina Dvořáková, tajemník
Ing. Luboš Chvíla, předseda
Ing. Luboš Chvíla, Ing. Miroslav Pálka, Ing. arch. Helena Chvílová, Ing.
arch. Zdeňka Vydrová, Ing. František Svoboda, Ing. Mgr. Ondřej Konečný,
Ph.D.
Ing. Václav Drhlík, Ing. Radek Benc, Kateřina Navrátilová, Mgr. Luboš
Peterka
Ing. Karel Souček

Body jednání:
1, Investiční výhled města 2020 - 2022
Jednání zahájil předseda a komise a předal slovo Ing. Součkovi, který seznámil komisi
s jednotlivými položkami investičního výhledu, upřesnil, že výhled se bude za jeden rok
aktualizovat a zodpověděl dotazy členů komise. Dále proběhla diskuze k tomuto bodu
jednání, ze které vyplynuly níže uvedené investiční akce, kterými se komise hodlá zabývat
v dalším období.
1, Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova
2, Vybudování přechodu u Humpolky (řešit komplexně celou oblast)
3, Vybudování parkoviště u CSS
4, Úprava prostranství před ZŠ 28. října
5, Projekt parkoviště u nádraží
6, Nová MŠ Na Honech
7, Rekonstrukce ZŠ Riegrova
8, Řešení kapacit ZŠ v souvislosti s územní studií
9, Výstavba bytových domů v areálu inženýrských staveb
10, Budoucnost hotelu Květnice
11, Projekt smuteční síň
12, Projekt rekonstrukce letního kina
13, Rekonstrukce dvora INSPIRO
14, Rekonstrukce foyer v MĚKS
15, Projekt revitalizace sídliště pod Květnicí
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16, Projekt park v lokalitě Hony za Kukýrnou
17, Projekt biokoridor
18, Revitalizace zeleně u nového hřbitova
USNESENÍ: Komise byla seznámena s investičním výhledem města na období 2020 – 2022
a s investičním výhledem souhlasí. Komise doporučuje na výše uvedené nové záměry, které
zatím nemají svého řešitele, vybrat kvalitní architekty buď formou jednoduché soutěže, nebo
minimálně po seznámení se s prací a zkušenostmi architekta. Jde o akce uvedené pod body 2.
7. 8. 9. 10. 12. 14. 18. U ostatních uvedených akcí bude nutné sledovat jejich vývoj.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
2, Řešení prostoru před starým hřbitovem v návaznosti na dopravní řešení přilehlé
křižovatky a nový park pod kostelem
Městská architektka zdůvodnila důvod předložení tohoto bodu jednání a představila původně
plánovaný návrh z roku 2008. a řešení, které uvádí dopravní generel pro tuto oblast z roku
2016. Dále proběhla diskuse členů komise nad důležitostí tohoto prostoru v přímé návaznosti
na centrum, kostel, vstup do nového parku, vstup na hřbitov. Z této diskuze vzešla níže
uvedená doporučení pro realizaci tohoto záměru.
1. Řešit území před hřbitovem jako důstojné veřejné prostranství s návazností na vstup
do nového parku, na hřbitov s ohledem na přímou návaznost na prostor kolem kostela
a blízkost centra
2. Dopravu v tomto prostoru zklidnit, neřešit prostor pouze jako dopravní křižovatku,
akcentovat pěší propojení
3. Zajistit důstojný vstup do hřbitova
4. Zachovat parkovací místa v blízkosti vstupu do hřbitova, zvážit možnost parkování i u
spodního vstupu do hřbitova
5. Zkulturnit či přesunout prostor pro odpad u vstupu na hřbitov, zvážit umístění
kontejnerů do země, popř. je umístit ve spodní části hřbitova či jiné řešení
6. Zvážit umístění chodníku v silnici podél ulice Hřbitovní (pás pro chodce dle potřebné
šířky)
7. Vzhledem k důležitosti prostoru a komplikovaným vazbám projekt řešit alespoň malou
architektonickou soutěží
USNESENÍ:
Komise byla seznámena se záměrem města řešit prostory před starým hřbitovem. Komise se
záměrem souhlasí a doporučuje ho řešit s výše uvedenými doporučeními.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Další diskutované:
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prahy na ulici Hony budou vybudování v rámci stavby MŠ na Honech
budování kanalizace u BD Na Mlékárně bude odloženo
možnost rekonstrukce tělocvičny ZŠ Smíškova
prostor na koupališti před bufetem řešit s ohledem na vzhled již vybudovaných prostor
upřesnění významu „průmyslové oplocení“ u sportoviště ZŠ 28. října
vybudování 4. bytů v budově vedle Tesca na náměstí Komenského v půdních
prostorách a rekonstrukce stoupaček
rekonstrukce rozhledny
zvážit zastínění prostor u bufetu v novém parku
zvážit nutnost umístění kamer v novém parku

Závěrem se komise rozhodla řešit bod Projednání „Územní studie v lokalitě za penzionem,
Tišnov“ z předchozího jednání, který zůstal bez usnesení, na dalším jednání komise.
Podkladem k tomuto bodu je zápis z jednání komise ze dne 25. 09. 2019. Předseda komise
nachystá znění usnesení a v předstihu ho zašle členům komise. Na jednání budou body
probrány, doplněny, přeformulovány, případně vypuštěny.
Další jednání proběhne 27. 11. 2019 v 15,30 hod. v rohové budově úřadu ve 3. patře.

Zapsal: Sabina Dvořáková
tajemník komise
Ing. Luboš Chvíla
předseda komise
V Tišnově dne 31. 10. 2019
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