
                                                 Z á p i s 

 
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 2. července 

2012 

 

Přítomni:  Ing. J. Přikryl, Ing. arch. Němeček, Ing. J. Bolomský 

        

                  

Omluveni: K. Sommer, Ing. P. Kovář, Ing. Drahorád, Ing. R. Lupoměský,  

 

Hosté: --- Ing. E. Čokrtová,  

 

P r o g r a m :     1)  Kontrola zápisu z minulého jednání stavební komise  

                      2)  Informace o investičních akcích OSMM Český Brod. 

      3) Causa Lavičky ve městě 

                            4) Různé 

      

   

K bodu  1)   -    K zápisu z minulého jednání neměli členové komise žádných připomínek 

. 

 

K bodu  2)   Vedoucí  OSMM Ing. Čokrtová sdělila k probíhajícím investičním akcím 

města: 

 

 -došlo ke dvěma haváriím na kanalizační síti města - a) ul. Na křemínku, 

nutná výměna cca 113 metrů betonové kanalizace DN 300, vítěz VŘ firma 

Novadus odstoupil, druhá v pořadí je 1.SčV, která akci provede. 

b) druhá havárie je v ul. Sokolská, propadla se kanalizace, jedná se o betonové 

roury DN 600 v hloubce cca 3,5, m, nutná výměna úseku o délce cca 80 metrů 

U obou akcí je odklad splatnosti faktur, město zadluženo, je nutné řešit otázku 

financí na opravu zastaralých vodovodních a kanalizačních řadů. 

 

Akce:  Přednádraží – výběrové řízení proběhlo, podána námitka uchazeče, 

řeší se její vyřízení. 

 

Štolmíř –  vodovod, kanalizace - akce provedena cca z 50%. 

- Propojení vody ze Štolmíře – termín realizace prodloužen 

předběžně do konce srpna 2012, odvisí od subdodávky řídícího 

systému. 

ČOV – proběhla úspěšně kolaudace 

 

1. ZŠ – byt školníka se rekonstruuje na školní družinu, provádí firma Arnošt 

s.r.o. 

 

Rekonstrukce ul. V chobotě – byly zahájeny přípravné práce pro výběr 

zpracovatele PD (průzkum sítí). 

 

 

K bodu 3)  Lavičky ve městě – na jednání komise byl široce diskutován problém ohledně 

jednotné koncepce  městského mobiliáře - lavičky, koše, osvětlení apod. Na 



závěr diskuse bylo konstatováno, že pokud jde o náměstí, s ohledem na 

hospodárnost se ponechá dosavadní typ laviček, nicméně ostatní části města je 

nutno řešit koncepčně. Stavební komise doporučuje ustanovit pracovní 

skupinu, která by se tímto problémem zabývala ve spolupráci se zástupci města 

a zpracovatelem ÚP. 

 Zároveň bylo navrženo a doporučeno s ohledem na vysoké ceny těchto 

architektonických prvků zkusit po výběru vhodných typů zkusit zadat výrobu  

nejprve místním firmám, zda by nenabídli lepší cenu.  

 

K bodu  4)     Různé - ing. Bolomský poukázal na nevhodnost umístění kontejnerů na tříděný 

odpad u kostela. Jedná se o nejcennější historickou památku ve městě a 

umístění kontejnerů v tomto místě je odstrašující. 

 

    

Příští termín stavební komise: 3. 9. 2012 


