Z Á P I S č. 1/2021
z jednání Komise místní části Příluky prostřednictvím per rollam
konaného dne 17. 3. 2021
Členové KMČ: Ing. Pernička, p. Pleva, p. Kárník, Ing. arch. Meluzín, Mgr. Stodůlková,
p. Krajča, p. Pavelka, Ing. Pražák, pí Skřivánková, pí Filipová, pí Bařinková
Program:
1.
2.
3.

1.

Úvod
Různé
Závěr

Úvod

Vzhledem k nouzovému stavu probíhá komise nestandardně prostřednictvím e-mailové komunikace
mezi jednotlivými členy.
Projednávalo se: vyřazení priorit z tabulky, vyjádření k záměrům z OSM, kompenzace členům komise.

2.

Různé

Priority: Dle e-mailové korespondence s členy komise bylo odsouhlaseno zrušení těchto priorit
z tabulky: priorita č. 1/2015 – Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem
Priorita č. 5/2017 – Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky
Priorita č.2/2019 – Rekonstrukce komunikace ul. Ke Koňáku. Tyto priority byly v tabulce na rok 2021
smazány.
V letošním roce bude do rozpočtu KMČ Příluky přiděleno 2 197 000,- Kč.
V jednotlivých položkách priorit budou nachystána jednotlivá rozpočtová opatření na schválení do RMZ.
Členům komise byly e-mailem zaslány k připomínkování tyto záměry:
- Záměr vypůjčit část pozemku č. p. 1542/1 – nesouhlas se záměrem, členové komise jsou toho
názoru, že budoucí ubytovna není v souladu s územním plánem a komise nemá potřebné
informace ohledně výstavby ubytovny.
- Prodej pozemků ul. Přístav č. p. 1122/1 – většina členů souhlasí s prodejem pozemků.
- Záměr prodat pozemek ul. Pekárenská – č p. 1557/3 – za účelem sjednocení pozemků ve
vlastnictví žadatele – členové nemají připomínek.
Členové komise souhlasí s kompenzací pro pana předsedu komise v částce 3 000,- Kč z financí MČ
Příluky.
Členové komise obdrželi odpověď z Odboru dopravy, která se týká měření rychlosti na ul.
Pančava. Dále byly navrženy další místa, kde by měla být snížena rychlost dopravní značkou či
retardéry (ul. Mezní, Přístav, „rezidence Příluky“). Všechny připomínky projednala pí Plevová s panem
Hlaváčem a p. Poláčkem a následně byl zaslán e-mail k odpovědi na všechny námitky a návrhy.

3.

Závěr

Další jednání KMČ proběhne dle potřeby.
Zapsala: Jarmila Plevová, tajemnice KMČ Příluky
Ověřil: Ing. Petr Pernička, předseda KMČ Příluky
V Příluku dne 17.3.2021

