Zápis z jednání komise pro výstavbu č. 5/6 2017
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:
Omluven:

6.6.2017
Úřad městského obvodu Pustkovec
Ing. arch. Jaroslav Kotek, Ing. Petr Urban, Ing. Karel Borovec, Rudolf
Škovran, Stanislav Pyš
Pavel Otisk

Komise výstavby na svém zasedání projednala:
1) Komise projednala žádost MMO o vyjádření ke strategii komunitně
vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 a vyjádřila
své připomínky k urychlenému vybudování severního spoje včetně
tramvajové tratě z Černého potoka do Třebovic a zároveň vybudovat mezi
severním spojem a řekou Odrou rekreační odpočinkovou zónu. Dále je
komise toho názoru, že je nutné okamžité dobudování prodloužené Rudné,
stávající stav dopravy výrazně zhoršuje životní prostředí občanů Poruby a
Pustkovce, kteří bydlí v blízkosti ulic Opavské a 17. listopadu.
2) Komise výstavby byla seznámena s výstavbou sportovního zázemí na hřišti
TJ Sokol Pustkovec (buněk) a zároveň navrhla zvážit pronájem buněk.
3) Komise výstavby byla seznámena se situací na ulici Krásnopolské, kde při
přívalových deštích dochází k zaplavení rodinných domů bahnem a vodou
z přilehlých polí. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že v prostoru
zahrádek směrem k lesu jsou vjezdy k zahrádkám zasypány, tudíž voda
nemůže odtékat. Doporučení: vyzvat majitele přilehlých nemovitostí, aby
obnovili funkci příkopů a vjezdů ke svým nemovitostem.
4) Komise výstavby byla seznámena s rozpracovanou projektovou
dokumentací k plánované tramvajové trati a vyzvána k připomínkování
MMO. K projektové dokumentaci vyjadřuje tyto připomínky:
a) Jízdní pruhy kolem plánované tramvajové tratě mají vždy pouze
jeden pruh pro jeden směr jízdy vozidel na ulici Bedřicha
Nikodéma a ulici 17. listopadu.
b) Komise výstavby požaduje zakreslit do výkresové dokumentace
stávající výsadbu stromů a zeleně a označit kolize s nově
budovanou trasou.
c) Komise požaduje doprojektování protihlukových stěn na ulici
17.listopadu od kostela směrem k ulici Opavské na straně kostela a
na ulici B. Nikodéma po celé trase této komunikace na straně
Pustkovce. Návrh protihlukových stěn by měl být projednán
s dotčenými občany.
d) Doplnit projekt o chodník, který se nachází od Peny Marketu až po
zastávku autobudů B. Nikodéma (stávající chodník není zahrnut
v nové VK dokumentaci).
e) Dořešit částečný zábor soukromé parcely na kruhovém objezdu u
Duhy na křižovatce ulic B.Nikodéma a 17.listopadu. Se stávajícím
záborem nesouhlasíme.
f) Nesouhlasíme se zúžením chodníku a cyklostezky před restaurací U
Taty na ul. 17.listopadu.

g) Máme námitky proti zrušení zeleně a požadujeme náhradu zeleně
od ulice Slavíkové po ulici Pustkoveckou.
h) Nutno prověřit úpravu svahu v úseku od kostela po kruhový objezd
u Lidlu strana od kostela, kde se nachází odpadní strouha, která
vtéká do propustě pod ulicí 17.listopadu.
i) Komise výstavby konstatovala, že stávající projekt nemá přínos pro
obec Pustkovec, naopak sníží kvalitu bydlení v dané lokalitě.
Stávající VK dokumentace ukazuje výrazný zásah do vzrostlé
zeleně a tím i zhoršení životního prostředí. Dále připomínkujeme
v projektu jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy. Jsme toho
názoru, že se zde budou vytvářet dopravní zácpy, nemožnost objetí
případné překážky a zhoršený průjezd záchranných složek. Při
vzniklých kolonách vozidel dojde ke zvýšenému vniku škodlivých
výfukových zplodin a tím ke zhoršení ovzduší v dané lokalitě.
Závěrem komise doporučila Úřadu Městského obvodu v Pustkovci, aby s rozpracovanou
projektovou dokumentací byli seznámeni občané Pustkovce a mohli se k projektu vyjádřit
(připomínkovat). Seznámení občanů s VK proběhne na úřadu v Pustkovci v termínu, který
bude stanoven a vyhlášen obecním rozhlasem. Rovněž bude k seznámení na webových
stránkách úřadu a úředních deskách obce.

V Pustkovci 6.6.2017
Zapsal: Rudolf Škovran

