
Z á p i s 
z 7./17 jednání Komise výstavby a rozvoje města Rady města 

Hlučína 
ze dne 1. 11. 2017  

 
 
Přítomni:   Ing. Kubinová  

Ing. arch. Špačková, Ph.D.  
Ing. Kučera  

   Ing. Barták  
Ing. Zbořil  
Ing. Škvain 
Ing. arch. Hykel, Ph.D.  

   Ing. Křižák 
Ing. arch. Richter 
Ing. Zmrzlík 

 
1. žádost občana o odkoupení části pozemku parc.č. 55 v k.ú. Hlučín   
 komise doporučuje o případném prodeji uvažovat až po provedení stavby chodníku dle projektové 

dokumentace „Revitalizace veřejného prostranství – park U Bašty“ 

 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se       7 – 0 – 0 
 
2. žádost občana o směnu částí pozemků – ulice Pode Zdí 
 komise nesouhlasí s navrženou směnou, nemá námitek pouze k prodeji části pozemku 

zastavěném stavbou zděného objektu (ne pod přístřeškem ze strany severozápadní, umístěným 
na pozemku města), případný prodej části pozemku ve vlastnictví města pod schodištěm ze strany 
jihovýchodní podmínit kladným stanoviskem orgánu státní památkové péče a dalších dotčených 
orgánů. Trvá na odstranění schodiště a přístřešku u severozápadního líce objektu (od 
autobusového nádraží). Komise je toho názoru, že z architektonického hlediska by měla být 
odstraněna obě dvě schodiště včetně přístřešků.  

 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se       7 - 0 – 0 
   
3. žádost o vyjádření k navržené dopravní obsluze stanice CNG – prostranství před kotelnou 

OKD  
 komise nemá námitek k navrženému řešení 

 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se       7 - 0 - 0  
 
4. obnova cest k.ú. Darkovičky a Hlučín  
 komise iniciativu vítá, podporuje a doporučuje městu se záležitosti dále věnovat, případně podpořit. 

V případě realizace doporučuje přesné vytyčení tras v terénu a řešit způsob údržby.   
 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se       7 - 0 - 0  
 
5. Územní studie Hlučín Darkovičky – US1 
 komise vzala na vědomí přípravu územní studie   
 
6. komise pověřila Ing. arch Richtera ke svolání společné schůzky komise a vedení města 

k představení připravovaných investic, realizací a projektů na rok 2018 – termín přelom ledna a 
února 2018 
 

7. komise byla pozvána Mgr. Michnou na konferenci „Město, věc veřejná“.  

 

 

Další zasedání komise se uskuteční v pondělí 4. 12. 2017 v 15:00 hodin    
 
 
Zapsala: Iva Hermanová, 1.11. 2017 


