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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ    
projektů před dokončením   

 
Pňovany 26.8.2010 

Projednávané projekty: 
 
4 - Soupis objektů železničního dědictví a studie obnovy a využití veřejných prostranství 
souvisejících s Bezdružickou lokálkou (trať Pňovany - Bezdružice) 
 
5 - Návrh využití železničních budov na trati Bezdružické lokálky (železniční trať 
Pňovany – Bezdružice) 
 
Přítomní: Podle presenční listiny 
 

1. Představení přítomných 
2. D. Kolmanová vyzvala paní starostku a pány starosty, aby zaslali termíny 

zastupitelstev a umožnili v programu zastupitelstva  projednání návrhu konkrétní 
stanice.  

3. Ing. Aleš Steiner, Ing. Jaroslav Šubr a Ing. Renata Lanková  prezentovali návrhy úprav 
okolí stanic od Pňovan po Bezdružice. Ing.Kolmanová vždy přečetla návrh nového 
využití objektů, akad. arch. Michal Dostál prezentoval návrhy úprav budov 
v návaznosti na nové možnosti využití.  Starostové a veřejnost se vyjadřovali k oběma 
částem. 

Pňovany – pan starosta Kralovec - bez připomínek 
Blahousty – pan starosta Uhlíř, Jan Míkovec: Obec zabezpečí stavbu WC ve spolupráci 
s brigádníky. Nutno zvětšit objízdnou plochu parčíku aby odpovídala normě pro autobusy 
– kvůli žádostem o Norské fondy. Jinak bez připomínek. 
Trpísty – pan starosta Pavlas zajistí odstranění přívěsu a osloví zem.družstvo Uničiv a 
event. SŽDC ohledně velkého skladu za stanicí. Návrh bez připomínek.  
Lomnička – pan Netrval – jménem obyvatel souhlasí s návrhem zastávky zpracovaným 
arch. Dostálem. Navrhuje  ponechat jen 1 m šíře udržovaného trávníku podél nástupiště, 
dále už je svah. Souhlasí s návrhem obci, aby zajistila osvětlení stanice. 
 
Cebiv – Paní starostka Řezníčková – bez připomínek, možnost zužitkování vybourané 
betonové dlažby na dláždění přístupové cesty od obce.  
  



Strahov – M. Válová, J. Bízek - bez připomínek. 
Břetislav –  pan starosta Kýzl: bez připomínek. 
Kokašice – pan starosta Panoš: připomínky v souladu s připomínkami vznesenými na 
jednání vlastníků (umístit lavičku k výhledu na Krasíkov. Od budovy směrem ke kolejím  
zpevnit plochu a založit mlat. Vypustit pravidelný záhonek za altánem, prodloužit 
květinový záhon.Geopark je možno umístit u altánu)  
Konstantinovy Lázně – pan starosta Kýzl: připomínky v souladu s připomínkami 
vznesenými na jednání vlastníků (Zahrádku zachovat beze změn,  návaznost přilehlého 
parčíku řešit otevřením a funkčním i optickým propojením  s nástupním prostorem. Parčík 
bude později řešen samostatně - dle rozhodnutí obce)  
Bezdružice – M. Válová, J. Bízek: připomínky v souladu s připomínkami vznesenými na 
jednání vlastníků (budou vypuštěny neopodstatněné pravidelné kompoziční tvary a živé 
ploty. V parčíku se studnou bude  ponechána historická lokomotiva. Zatím je ponechán 
kurník, po dožití zde bude dětské hřiště)  
 
Obecně: Mirek Klas – použít stojany na kola vysoké, k oboustrannému uchycení kol (1 
konstrukce na 2 kola nebo na více kol v případě skupin, které si je najednou odemknou) – 
kvůli zamezení deformaci ráfků (dodal foto).  
 
V konečném provedení projektů budou zaneseny lavičky, odpadkové koše a informační 
tabule včetně jízdních řádů - umístění a typ.  
 
V Praze 30.8.2010      Drahomíra Kolmanová 
 
 
 
 

 

 

 

 


