Město Přeštice

ZÁPIS
z projednání aktualizace Strategického rozvojového plánu města Přeštice
Dne 26. září 2018 se od 16.30 hodin sešli členové koordinačního týmu a pracovních skupin,
kteří se podíleli na zpracování „Strategického rozvojového plánu města Přeštice“ (dál jen
SRP), schváleného zastupitelstvem města 9. března 2017. Na programu setkání bylo
zhodnocení dosavadního plnění SRP a projednání návrhů aktualizace akčního plánu a souboru
opatření v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na
léta 2020 – 2023.
Po přivítání účastníků panem místostarostou Krivdou byli účastníci informováni o současném
stavu a předpokládaném vývoji jednotlivých částí akčního plánu a souboru opatření krátkou
prezentací, která byla doplněna komentáři pana místostarosty Marka Krivdy a vedoucí
projektu SRP Evou Česákovou.
V diskuzi zaznělo několik námětů:
- navýšit částku pro zpracování projektové dokumentace k projektu krytého bazénu v r. 2019 bude projednáno na projektové a rozpočtové poradě MÚ
- časově upřednostnit dokončení rekonstrukce budovy Střediska volného času Slunečnice před
vybudováním velkokapacitního parkoviště v oblasti severního předměstí, nečekat na dotace,
pro tyto účely zřejmě nebude vypsán žádný dotační titul - bude projednáno na projektové a
rozpočtové poradě MÚ
- zařadit do projektů akčního plánu vybudování křižovatky Průmyslová – Tř. 1. máje (město
není investorem, stavbu zajišťuje CTP, termín závisí na ŘSD – jde o silnici I. třídy)
- najít řešení pro nepříliš přehlednou křižovatku u ÖMV (výjezd na silnici I/27 ve směru od
Skočic), výhledu brání zejména informační panel ÖMV – křižovatka bude řešena v rámci
budování obchvatu města, město se pokusí s vlastníkem pozemku projednat možnost
posunutí informačního panelu
- v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí budovy Palackého 458,460 (modrý dům) bude
nutné přestěhovat podnikatele z části domu na dobu potřebnou pro realizaci I. etapy, PSP
nabízí volné prostory v suterénu DPS
- v době rekonstrukce SVČ Slunečnice bude také nutno zajistit náhradní prostory pro činnost
kroužků SVČ
- zapojení dalších projektů na vybudování cyklostezek do akčního plánu, ten obsahuje pouze
cyklostezku Přeštice – Skočice. Toto zatím není reálné, stezka Přeštice – Žerovice a Přeštice
- Zastávka závisí na provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Žerovice, kam obě místní části spadají (letos byly KPÚ zahájeny), a také souvisí
s vybudováním obchvatu, jehož projektová dokumentace s prostory pro cyklostezky počítá.

Další náměty a připomínky k návrhům aktualizace SRP je možné podávat ještě do 5. listopadu
2018 na e-mailovou adresu: srp@prestice-mesto.cz.
V Přešticích dne 26. 9. 2018
Zapsala: E. Česáková
Příloha: návrh aktualizace „Akčního plánu SRP“

