
             

ZÁPIS  
ze 17. jednání investiční komise konané 1. 11. 2019 

 
 
Přítomni: Ing. M. Poledníček, Ing. J. Punčochářová, A. Držík, DiS, Ing. A. Fürbachová, pí. Špičková  
 Ing. J.Jerglová, Ing. L. Lincová, Ing. Novotná Ph.D. 
Nepřítomni: Ing. J. Samáková, Ing. Bureš 
Host:  Ing. Skoček, projektant  - bod č. 2, David Koryta – TDO bod č. 3 
Asistent:   Jarmila Rubešová, referent  OMIS – přítomna od bodu č. 4 (lékař) 
Jednání:         od 8:00 do 9:30 hodin    Počet hodin: 1,5 hodiny     
 

 
1. TJ hala, Studentská ulice, Ostrov 

Usn. 84/19 ze dne 1. 11. 2019 
IK doporučuje RM souhlasit se zpracováním studie a následně projektové dokumentace k realizaci stavby 

 „Revitalizace sportovní haly TJ Ostrov“. 

 
2. PD Psí útulek Bety Ostrov – nové zázemí - VVV 

Usn. 85/19 ze dne 1. 11. 2019 
IK bere na vědomí předloženou PD na stavbu „Psí útulek Bety Ostrov – nové zázemí“ a pověřuje OMIS zajištěním 

realizace projektu v roce 2020. 

 
3. Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 2. etapa - DSP 

Usn. 86/19 ze dne 1. 11. 2019 
IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce na stavbě „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, 

Palackého – 2. etapa“ v celkové výši 167 510,51 Kč vč. DPH. 

 
4. DÚR, Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka – informace  o stavu PD 

Usn. 87/19 ze dne 1. 11. 2019 
IK bere na vědomí informaci o stavu zpracování „DÚR, Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – 

vlečka“. 
 

Usn. 88/19 ze dne 1. 11. 2019 

IK, s ohledem na komplikované majetkoprávní vztahy, doporučuje, aby „DÚR Dopravní a technická infrastruktura, 
Jáchymovská ul. – vlečka“ byla pro podání žádosti o vydání ÚR upravena tak, že nebude řešeno dopravní propojení 

až na Karlovarskou ul. a Družební ul. bude ukončena u křižovatky s Krušnohorskou ul., dále dopravní napojení a 
technická infrastruktura u objektů č. 1a a 2 (v místě stávajících garáží) budou vypuštěny, nicméně návrh řešení 

umožní připojení budoucí komunikace a infrastruktury pro objekty 1a a 2. Dopravní napojení pro objekty č. 11 až 

15 povede z Jáchymovské ul. a bude ukončeno „T“ v trase budoucí propojky Družební – Karlovarská. Celkové 
dopravní řešení území bude součástí celkové koncepce a změny ÚP č. 2. Trasování technické infrastruktury 

v blízkosti bývalé  železniční zastávky bude navrženo tak, aby v maximální míře respektovalo majetko – právní 
vztahy. 

 
5. PD Ostrov, 9. etapa – I. část - VVV 

Usn. 89/19 ze dne 1. 11. 2019 

IK bere na vědomí předloženou PD na stavbu „Ostrov, 9. etapa – I. část“. 
 
 
Termín příštího jednání IK bude upřesněn na poradě vedení. 
 
 
 
           Ing. Jan Bureš 
            předseda investiční komise  
Zapsal: Jarmila Rubešová 
v Ostrově 1. 11. 2019  


