Zápis KMS Březhrad
ze dne 04. 03. 2019
Presence a hosté: Ferčák, Oščiatka, Bůta, Junek, Pavlíček, Pavlíčková, Bulíček, Erbanová
Hosté: zástupci panelových domů v Březhradské ulici
Místo konání: zasedací místnost KMS Březhrad, 50332 Hradec Králové od 18.00 hod.
Zapisovatel schůze: Erbanová

Předsedajícím schůze byl ing. Dušan Ferčák.

- Program schůze:

1. úvod organizační záležitosti KMS
2. informace ze schůzky předsedů KMS Březhrad, Kukleny, Plačice s primátorem města (25. 2. 2019)
3. projednání požadavku zástupců bytovek
4. projednání témat pro jednání veřejné schůze (termín 17. 4. 2019 vedení města s občany
Březhradu)
5. informace o zamítnutí záměru ČOV Purum s.r.o.
6. různé - plán akcí 2019
Schůze bude max. 1,5 hodinu.
Ad 1) v úvodu jednání KMS potvrdila ve fukcích předsedu KMS Ing.Dušana Ferčáka, místopředsedu
pana Pavla Oščiatku, hospodáře pana Ing. Milana Junka a zapisovatelku jednání KMS paní Denisu
Erbanovou.
Ad 2) předseda KMS informoval o schůzce s primátorem města a bodech , které byly projednány při
této schůzce. Schůzka proběhla dne 25.2.2019 . Předseda také členy poinformoval o jednotlivých
tématech které se nejvíce týkají městské čtvrti.
Ad 3) Na schůzi bylo také přítomno 7 zástupců z bytových domů v Březhradské ulici. Zástupci
přednesly požadavek na řešení odkupu pozemků kolem bytových domů především chodníků a ulic.
Předseda zástupce krátce poinformoval o historii všech jednání, která předcházela mezi KMS a
zástupce firmy DANUP s.r.o., která vlastní skoro veškeré pozemky kolem bytovek včetně přístupových
cest a přilehlých pozemků kde parkují vozidla občanů bytovek. Při projednávání se KMS dohodla že
toto téma bude jedním s tématem na veřejnou schůzi konané 17.4.2019.
Ad 3) KMS po projednání odsouhlasila že v termínu 17.4.2019 18:00-20:00 bude veřejná schůze
s občany Březhradu a dále odsouhlasila,že se bude konat ve velké místnosti bývalé klubovny SDH
v Poštovní 45 (budova kde je pošta). Kde KMS v součinnosti s SDH zajistí úpravu místnosti
židle,stoly,občerstvení.
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Hlavní témata veřejné schůze občanů Březhradu s vedením města:
a) otázky směny , koupě pozemků kolem celé panelové zástavby v Březhradské ulici (bydlí zde více
jak 500 obyvatel) Obnovení jednání města a firmy DANUP s.r.o. vlastníkovi těchto pozemků –
požadavek především směrován na náměstkyni JUDr. Pourovou
b)otázky řešení cyklostezek v městské části jejich bezpečné napojení na generel cyklostezek –
cyklostezka mezi Makrem a Tescem, propojení s výstavbou dalších obchodních domů, bezpečná
cyklostezka a chodník Březhradskou ulicí v oblasti bytovek v souvislosti také se zdvojkoleněním
tratě Pce-HK. Posunutí nástupní bus stanice Březhrad bytovky blíže k panelovým domům. –
požadavek cyklokoordinátor Ing. Šimonek, Ing. arch. Petr Brůna
c) otázka činnosti ČOV Purum s.r.o. na území Březhradu přímé ovlivnění životních podmínek
obyvatel především v panelové zástavbě a potažmo podzemní zdroje vody pro širokou oblast. –
požadavek náměstek Mgr. Hanousek
d) oblast Grégrova náměstí, klidové zóny a povrchu cest na něm. Povrchy některých ulic a opravy
chodníků v Březhradě . Bezpečnost průjezdu a průchodu Březhradem i cyklo – Ing. Martin Kabrhel,
Ing. Miroslav Hloušek, zástupce TS HK.
Ad 5) Předesda informoval KMS o zamítnutí stavebního odboru pro rozšíření územního řízení ČOV pro
technologii zpracování nebezpečného odpadu.
Ad 6) KMS projednala požadavek zástupce Borovinky:
Zda a) zda jsou známy výsledky bezpečností studie Borovinka a jaké jsou výsledky popř. návrhy na změny souhlasí
s požadavkem aby město tyto informace poskytlo KMS.
2. b) požadavek na TS HK možnost opětovné opravy komunikace kolem lesa na Borovince
3. c) požadavek na TS HK na dokočení oprav výmolů a další, které byly minulý rok započaty na komunikaci
Borovinka – Červený Dvůr

Ukončení schůze v 19,00
Příští schůze: 1.4.2019

Zapsal: Denisa Erbanová
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