
Z á p i s

z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 14.září 2009

Přítomni: K. Sommer, P. Šmejkal, ing. R. Govoruchinová, ing. V.Pažout, ing. P.Kovář,
                V. Korec, ing. R. Lupoměský

Omluveni: ing. J. Bejšovec, ing. O.Drahorád

Hosté: ing. Čokrtová

Zapisovatelka: E. Pokorná

P r o g r a m :   1)  Kontrola zápisu z minulého jednání
                         2)  Informace o akcích ve městě
                         3)  Projednání žádosti Úřadu územního plánování
                         4)  Informace o pojmenování ve Štolmíři
                         5)  Různé

K bodu   1)   -   K zápisu nebyly vzneseny připomínky

K bodu   2)   -  Ing. Čokrtová informovala přítomné o tom, že jsou omezeny finanční 
                         prostředky .
                         Bude se žádat o dotace – na akci „ přednádraží“ (úpravy a parkoviště), 
                         je požádáno o dotaci na intenzifikaci ČOV (kraj nám dal prioritu 2 a ne l,
                         tak zatím dotace nebude), dále bude podána žádost na „rekonstrukci náměstí“ ,
                         je podána žádost na rekonstrukci zvonice.
                         Region Pošembeří – dotace na výměnu oken na CHANOS, ŽP na zeleň
                              v parku na Škvárovně, o.s. při MŠ Sokolská –na vybavení prvků na 
                              zahradě
                         
                          -   připravuje se projektová dokumentace na akci vodovod a kanalizace
                              ve Štolmíři
                          
                          -   ulice Palackého: práce by měly být ukončeny po polovině října
                          
                          -    je dokončeno osvětlení ve Štolmíři, cesty v parku 

                          -    v současné době se připravují návrhy na investiční akce pro příští rok

                          -    budou probíhat jednání s VaK ohledně odstraňování uranu ve vodě



K bodu   3)   -   Komise byla seznámena se žádostí Úřadu územního plánování ve věci nového
                          Územního plánu města Český Brod.

                          Komise, po projednání, doporučuje zahájit práce na novém územním plánu   
                          města.

K bodu    4)   -   Komise byla informována o názvech ulic ve Štolmíři.

K bodu    5)  -    ing. Pažout: dotaz – jaké jsou podmínky pro zpomalovací pruhy?
                     
                     -    V. Korec: jsou odstraněny závady na vpusti v křižovatce ulic Žižkova-
                                  Komenského    -   díky Technickým službám




