
Postup ve věci přípravy a úprav hmotové studie Rezidence Kotelna

5/2019 - první návrh hmotové studie, prezentace na odborech města Uherské 
Hradiště, zveřejnění v mediích a na sociálních sítích,

9/2019 - vyjádření k petici občanů adresované městu Uherské Hradiště, projednání 
konkrétních bodů petice na dotčených odborech města Uherské Hradiště,

10/2019 - žádost o prodej části pozemků města Uherské Hradiště nutných k 
výstavbě ,,věžatého domu”, první prezentace našeho záměru komisi pro nakládání s 

majetkem města Uherského Hradiště,

11/2019 - prezentace hmotové studie zastupitelům města a následná diskuze,

12/2019 - monitoring parkovací situace v lokalitě Stará Tenice projekčním teamem, 
upřesnění počtu normovaných stání a skutečného počtu parkujících automobilů v 

lokalitě, kompletní revize studie parkovacího domu,

1/2020 - úpravy hmotové studie na základě stanoviska majetkové komise 
spočívající v upřesnění výpočtu parkovacích stání, navýšení počtu budovaných 

parkovacích stání, upřesnění a zachování počtu veškerých veřejných stání, upřesnění 
počtu bytových jednotek a celkové upřesnění záměru revitalizace okolních ploch, 
opětovná prezentace upravené studie na komisi pro nakládání s majetkem města 

Uherské Hradiště,

4/2020 - reakce na otevřený dopis obyvatel Staré Tenice starostovi města Uherské 
Hradiště se záměrem uvést na pravou míru mylné informace ohledně počtu 

parkovacích stání, parkovacím domu, odstupovaných vzdálenostech a zastínění 
sousedních objektů, pověření zástupce p.Baráka k jednání se zástupci SVJ bytových 

domů č.p. 1199, 1200, 1201 a 1202,

5/2020 - opětovná úprava hmotové studie na základě jednání p.Baráka se zástupci 
SVJ bytových domů ve Staré Tenici spočívající ve zmenšení půdorysu a 

teras ,,kulatého domu”, navržení 2 alternativních variant rozšíření parkovacího 
domu a parkovacích ploch, projednání možného přesunu parkovacího domu do 

zeleně u trasy železnice na odborech města Uherské Hradiště, 

6/2020 - prezentace návrhu p.Baráka zástupcům SVJ bytových domů č.p. 1999, 
1200, 1201 a 1202 se zaměření na to, zda občané preferují veřejná stání v 

parkovacím domě nebo zda budou mít zájem o odkup všech parkovacích stání v 
domě s tím, že naše společnost by 1/3 parkovacích stání v parkovacím domě 

prodala stávajícím občanům Staré Tenici za zvýhodněnou cenu (sleva 100 tis.Kč na 
každé stání) a projednání tohoto záměru na odborech města Uherské Hradiště.
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