
                             Z á p i s 
 

z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 16.června 
2008 

 
 

Přítomni:  K. Sommer, ing. V. Pažout, ing. J. Bejšovec, V.Korec, ing.Kovář, Vl. Šmejkal, 
ing.R.Lupoměský, ing. O. Drahorád 
 
Omluveni: ing. R. Govoruchinová 
 
Hosté: M. Červený – investice, OSMM  
           ing. E. Čokrtová - vedoucí OSMM 
           ing. R. Marešová – vedoucí stavebního odboru      
           ing. A.Kašpar – kontrolní výbor 
 
 
Zapisovatelka: E.Pokorná 
 
 
 
P r o g r a m :     1) Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
                           2) Projednání žádostí o změnu územního plánu 
 
                           3)  Různé 
 
K bodu  1)    -    K zápisu nebyly vzneseny připomínky 
 
 
                           Informace o konání kontrolních dnů:  
                               mateřská školka – 17.6.08 ve 13,00 hod. a dále každých 14 dní 
                               ul. Palackého     -  25.6.08 ve 13,00 hod. 
 
 
K bodu 2)   -      Všichni přítomní obdrželi písemně informaci o podaných žádostech o změnu 
                           územního plánu sídelního útvaru Český Brod: 
                             
                           změna č.1/2008 – jedná se o problematickou lokalitu (obchvat, jatka) 
                                                        komise doporučuje do nového územního plánu                                                  
 
                           změna č. 2/2008 – komise doporučuje projednat změnu za respektování  
                                                         koridoru budoucí komunikace 
 
                           změna č. 3/2008 – změna č.10/2008 – komise doporučuje projednat změnu 
                                                         na pozemcích býv. areálu živočišné výroby 
                                                         pozemky mimo tento areál komise doporučuje zařadit 
                                                         do nového ÚP 
 
                           změna č. 11/2008 – Cihelna Klíma: komise doporučuje projednat změnu 



 
                           změna č. 12/2008 – lokalita u Tismické kapličky,fotovoltaické články 
                                                           komise doporučuje projednat změnu 
 
                           změna č.13/2008 -   komise souhlasí s projednáním změny po Feronu, 
                                                            další pozemky směrem k silnici na Liblice (ul.Školní) 
                                                            doporučuje komise do nového územního plánu 
                                                            z důvodu příp. řešení dopravy (objezd města) 
 
                           změna č. 14/2008 -   komise doporučuje projednat tuto změnu 
 
 
 
 
 
K bodu  3)   -   Předseda komise informoval přítomné o zpracovaném návrhu (studii) na  
                         vyřešení dopravy v prostoru sídliště, studie není projednaná. 
  
                         K otázce parkování v dané lokalitě je potřeba hledat vhodné místo 
                         pro potřeby parkování. 
                          
                         Předseda komise dále informoval o záměru vybudování horolezecké stěny 
                          v tělocvičně 1.ZŠ v budově Chanos.    
                     
                          p. Červený informoval přítomné  o probíhajících pracech v ul. Palackého                                 
                               - projekt veřej.osvětlení zadalo město p. Sommerovi, je nutno vyřešit  
                                  otázku chrániček pro VO 
 


