Zápis KMS Březhrad
ze dne 02. 09. 2019
Presence a hosté: Ferčák, Bůta, Junek, Bulíček, Oščiatka, Paldus,Erbanová,Bůta, Pavlíček
Hosté: Zikmund MP,Dohnal-Archplan,Palas-Hoya a.s.…………………………
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
2. akce proběhlé v červenci a srpnu
3. projednání podmínek pro výstavbu další etapy budov HOYA a celkové situace v komunikaci
Březhradská. Pozvání zástupci projektanta HOYA.
4. informace o stavu provozu chemické čištičky a následného postupu při krocích uzavření tohoto
provozu
5. informace o plánované výstavbě FVE na střeše areálu EUROICE
6. zdvojkolejnění dráhy a podmínky pro veřejné projednání
7. různé
1) Úvodní seznámení s programem předsedající seznámil členy s programem schůze a souhlasili
s přesunem bodu 2. a 3.
Nově projednané body:
Ad 3) Předsedající přivítal na schůzi KMS zástupce HOYA a.s. pana Palase a zástupce projekční
kanceláře pana Dohnala z Archplanu. Pan Dohnal seznámil členy KMS s plány rozvoje III. etapy
Greenhouse Březhrad a umístěním dalších hal na místě současných skladů bývalého HIMPEXU. KMS
při posuzování umístění hal informovala investora o dopravní situaci v Březhradské ulici v současnosti
a také o skutečnosti , že dochází k nárůstu dopravy v této ulici vlivem vyjíždění dodávek a kamionů
z dané oblasti. Kritickým místem je zde mostek přes , který vede veškerá komunikace z a do areálu
HOYA a.s.
KMS upozornila investora že situace v současné době je kritická a průchod Březhradskou ulicí pěším a
cyklistům je za současnosti kdy vjíždějí kamiony a dodávky v místě mostku se stává neprůchozí. KMS
požaduje aby se investor spolupodílel na řešení křižovatky, chodníků a cyklostezky podél Březhradské
ulice a jejich návaznosti na hraniční cyklostezku a chodník podél Makra.
KMS navrhovala využití pro cyklostezku a pěší chodník využití levého břehu Labského Náhona. Jednak
je břeh mimo těleso Březhradské ulice tudíž bezpečnější zóna. Další informací je také skutečnost že
současný přístup zaměstnanců do areálu je od výstupní stanice MHD po nebezpečné Březhradské ulici
a pokud se předpokládá i vícesměnný provoz pak by bylo vhodné co nejlépe vyřešit přístup pro pěší a
cyklisty.
Zástupce Archplanu přislíbil komunikaci mezi OHA a kanceláří a o výsledku jednání vždy nejprve
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informovat KMS na jejím nejbližší zasedání.
Člen KMS pan Bulíček vznesl dotaz zda je počítáno s ekologickým využitím budov jako například
zelené střechy , zelené porosty stěn atd. Pan Dohnal informoval, že je počítáno s ozeleněním stěn.
KMS trvá na svých požadavcích ohledně vyřešení bezpečné dopravy jak pěších tak cyklistů podél
Březhradské ulice.
Ad 2) KMS byla informována o prázdninových akcí - pochod na Sněžku, pochod na Kuňku, rozloučení
s prázdninami. KMS souhlasila s příspěvky dle finančního plánu na tyto akce.
Ad 4) KMS byla informovaná o zamítnutí odvolání společnosti PURUM s.r.o. Odvolání se týkalo
zamítnutí žádosti o umístění stavby „doplnění technologie ČOV o fyzikálně – chemické čištění
průmyslových odpadních vod“. KMS vzala tuto informaci na vědomí a bude dále sledovat činnost této
společnosti v areálu býv. Masokombinátu.
Ad 5) KMS bere na vědomí informaci o záměru zbudování FVE na střeše EUROICE.
Ad 6) KMS bere na vědomí veřejné projednávání projektu zdvojkolejnění tratě PCE-Hradec Králové
úsek od Opatovice nad Labem Pohřebačka – Hradec Králové. Veřejné projednávání EIA k tomuto
projektu se uskuteční 3.9.2019 v Adalbertinu od 15 hodin. Za KMS se zůčastní tohoto projednávání
předseda Ferčák a člen zastupitel pan Bulíček. KMS budou o průběhu jednání informovat na příští
KMS.
Ad 7) různé KMS prostřednictvím předsedy učiní dotaz na investiční odbor zda pokročila dostavba
víceúčelových hřišť u hasičské zbrojnice. Tento bod byl také projednávan na květnové veřejné schůzi
vedení města s občany Březhradu.
Pan Oščiatka seznámil členy KMS z plány návrhu obchvatu z roku 1977 obce Březhrad, Ktreé se
nacházely v archiváliích budovy kde zasedá KMS.

PS) Jubilanti: delegace Oščiatka,Junek/Oščiatka, Ferčák
Ukončení schůze v 19,30 hod.
Příští schůze 7.10. 2019

Zapsal: Denisa Erbanová
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