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ZÁPIS

z 3. jednání Komise výstavby Rady města Prostějova konané dne 4. 6. 2019 
Přítomni: Ing. Zdeněk Fišer, Mgr. Vlastimil Uchytil, Ing. arch. Martina Řezáčová, Ing. Miroslav Lošťák, Mgr. Jiří Komínek
Nepřítomni: Ing. Václav Šmíd, Jaromír Tobola, Ing. Michal Juráček, Ing. Bořek Nagy, Michal Götz 
Omluveni: Ing. Jan Naicler, Ing. Zdeněk Mlčoch, Ing. Petr Lipčík 
Hosté: Ing. Antonín Zajíček

Program :

Zahájení a schválení programu
	Informace k připravovaným a probíhajícím investičním akcím v roce 2019
	Různé 
	Závěr

K jednotlivým bodům programu: 

Úvod

Ing. Z. Fišer přivítal přítomné a zahájil 3. jednání Komise výstavby. Všichni zúčastnění souhlasili s programem jednání komise.

Informace k připravovaným a probíhajícím investičním akcím v roce 2019
Ing. Antonín Zajíček podal přítomným členům komise informace k jednotlivým probíhajícím investičním akcím.

	Rekonstrukce ulice Plumlovská – kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru, včetně zeleně, chodníků, přeložek sítí, nová podélná stání
	Dopravní terminál na Floriánském náměstí – probíhá výběrové řízení, získána dotace cca 25 mil. Kč
	Obnova Národního domu – informoval o postupu prací na rekonstrukci

Rekonstrukce domu Knihařská 18 – probíhá rekonstrukce 6 původních bytů na kanceláře pro potřeby MMPv
	Zimní stadion – zpracovaná PD na šatny pro mládež a novou ledovou plochu

Komise výstavby vzala podané informace na vědomí.

3.  Různé
Dotazy členů komise:
	Severní obchvat - akce Olomouckého kraje, předpoklad zahájení srpen 2019, doba realizace bude cca 2 až 3 roky

Kulturní a společenské centrum a okolí – architektonická soutěž vypsána na urbanistické řešení prostoru
	Nedostatek/přebytek vody – zpracován plán protipovodňových opatření, u nových staveb dešťová voda řešena do vsaku


   4.  Závěr
Předseda KV poděkoval všem členům za účast a ukončil jednání.

Příští jednání komise se uskuteční 3. září 2019.


Zapsal: Martin Barták, v zastoupení Bc. Iva Veselá	
Schválil: Ing. Zdeněk Fišer, předseda komise  
V Prostějově dne 7. června 2019
     
rozdělovník: 
- členové komise 
- sekretariát primátora
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora
- Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic

