
                                                Z á p i s 

 
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod, konaného dne 3. října 

2011 

 

Přítomni: ing. J. Přikryl, K. Sommer, ing. J. Bolomský, Ing. arch. J. Němeček, ing. 

R. Lupoměský, ing. P. Kovář, Bc. M. Binko 

                  

Omluveni: ing. O. Drahorád. 

 

Hosté: starosta Bc. Jakub Nekolný, Ing. E. Čokrtová 

 

P r o g r a m:     1) Prohlídka rekonstrukce ČOV Liblice 

                          2) Kontrola zápisu 

  3) Investice za rok 2011 a plánované investice na příští rok 2012  

  4) Požadavek na pravidelnou účast zástupce OSM a stavebního odboru       

      v komisi. 

 

   

K bodu   1)   V souladu se stanoveným programem komise na 2. pololetí roku 2011 se od 

16 hodin uskutečnila návštěva členů komise ČOV Liblice, kde v současné 

době probíhá její rekonstrukce.  Členy komise seznámil s probíhající 

rekonstrukcí zástupce provozovatele čistírny p. Hovorka. Návštěvy ČOV se 

zúčastnil také starosta města Bc. Jakub Nekolný. Po dokončení prohlídky se 

členové komise přesunuli do zasedací síně MěÚ Český Brod, kde 

pokračovala 2. část jednání komise. 

 

K bodu   2)  -     K zápisu z minulého jednání komise nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

K bodu   3)  -     Host komise ing. Čokrtová seznámila členy komise se současným stavem 

investic města v roce 2011 a s plánovanými investicemi v roce 2012:  

 

 Dokončování osvětlení v  lokalitě Škvárovna do konce r. 2011.  

 Předání staveniště na MŠ Liblice – termín dokončení do konce března 

2012.  

 Dokončení osvětlení v ul. Zborovská do konce roku 2011.  

 Dokončení veřejného osvětlení v ulici Na Vyhlídce do konce r. 2011.  

 Připravená objednávka na zadláždění silnice u parku – firma ROPEK. 

 Dotace z Ministerstva zemědělství – vodovod a kanalizace Štolmíř – 

zatím není definitivně odsouhlaseno. Doklady byly doloženy. 

 Dotace na prostor přednádraží – parkoviště P + R, rekonstrukce ul. 

Cukrovarská, žádosti o dotace byly podány, zatím ROP SČ nerozhodl. 

 Sběrný dvůr v prostorách ČOV Liblice – zpevněné plochy, rampy 

s kontejnery, buňka pro zaměstnance. Rozpočtové náklady pro sběrný 

dvůr okolo 8.000.000 Kč. Žádost podána na SFŽP. 

 Připravuje se žádost o dotaci a projektová dokumentace na zateplení 

některých budov (školy), které nejsou v památkové zóně. 

 ČEZ bude v roce 2012 pokládat kabely do země v ul. Za Nemocnicí ve 

spolupráci s městem, které bude pokládat do výkopu kabely VO .  



 na rok 2012 se plánuje příprava projektů na povrchové úpravy silnic-

prioritně ul. V chobotě a příprava PD na výměnu vody a kanalizace 

Žižkova. 

 Do dubna 2012 musí být realizováno propojení vodních zdrojů Štolmíř 

s přivaděčem z Kounic – posílení zdrojů vody – s tím souvisí nutná 

úprava vody ze zdroje Štolmíř. 

K otázce pravidelné účasti zástupce OSM na jednáních stavební komise ing. 

Čokrtová uvedla, že v současné době je na odboru z hlediska lidských zdrojů 

podstav. Ve středu 5. října proběhne výběrového řízení na dalšího pracovníka 

OSM, který bude mít na starosti investiční akce města, pak se stav snad 

trochu zlepší. 

Ing. Čokrtová dále uvedla, že v současné době „sbírá“ požadavky či podněty 

na investiční akce pro příští rok v rámci předběžné přípravy rozpočtu na rok 

2012.  Komise konstatovala, že se tento materiál k ní nedostal.  

Ing. Čokrtová přislíbila zajistit pro komisi tabulky s rozpočtovými náklady 

akcí.  

  

K bodu   4)  -     na jednání komise bylo konstatováno, že komisi chybí aktuální informace o  

   současném dění v investiční výstavbě města. Proto komise navrhuje, aby se   

   jednání komise pravidelně zúčastňoval zástupce odboru správy majetku  

   města a zástupce stavebního odboru, který má na starosti stavební řízení 

   na území města. Komise dále vyjádřila přání seznámit se s probíhajícími 

pracemi na aktualizaci územního plánu. 

  

 

Termíny zbývajících jednání komise v r. 2011: 
 

7. listopadu,  5. prosince             
 

 


