
                                                 Z á p i s 

 
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 3. září 2012 

 

Přítomni:  Ing. J. Přikryl, K. Sommer, Ing. Bolomský, Ing. R. Lupoměský 

                  

Omluveni: Bc. M. Binko, Ing. P. Kovář, Ing. arch. J. Němeček, Ing. Drahorád 

 

Hosté: --- Ing. E. Čokrtová, Mgr. H. Dočkalová 

 

P r o g r a m :     1)  Kontrola zápisu 

                      2) Informace o investičních akcích Odboru rozvoje Český Brod. 

      3) Územní plán 

                            4) Témata dalších jednání komise. 

     5) Různé 

   

K bodu  1)   -    K zápisu z minulého jednání komise nebyly žádné připomínky. 

 

K bodu  2)   Zástupce vedoucí Odboru rozvoje Ing. Čokrtová spolu s vedoucí Mgr. 

Dočkalovou sdělily k probíhajícím investičním akcím města toto: 

   

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce ul. 

V Chobotě (kanalizace, vozovka, chodníky včetně kufru) bylo zveřejněno, 

zadáno prověření možnosti oddělení kanalizace. 

 

Odstranění dvou havárii kanalizací – v ul. Na Křemínku, zbývá dodělat 3 metry  

živice, akce před dokončením. 

- v ul. Sokolovská – akce před předáním. 

 

Přednádraží – práce započaty, další práce na chodnících v ul. Cukrovarská  

(odhad ceny 480.000 Kč).  

Návrh na změnu povrchu u autobusových zastávek (předláždění) 

po dohodě s panem starostou Bc. J. Nekolným. Stavební komise 

doporučuje projednat tuto změnu s dopravní komisí. 

 

 

Propojení vody na Kounice – akce realizovaná, provádějí se rozbory  

vody provozovatelem, po schválení Krajskou 

hygienickou stanicí bude uvedeno do provozu. 

 

Obnovení prací v budově č. p. 56 

 

VO v ul. Za Nemocnicí – úprava projektové dokumentace (na provedení  

ledkového osvětlení s důvodu maximálně možné 

úspory energie), jako příprava na budoucí žádost o 

dotaci. 

 

 

 

 



 

 Mobiliář:   

Stavební komise s odvoláním na vyjádření pana Ing. arch. 

Landkammera ze dne 25. 5. 2012 (kde pan Ing. arch. Landkammer 

upozorňuje, že s panem Kostkanem připravují základní dokument, 

týkající se specifikace požadavků na jednotlivé prvky městského 

mobiliáře) žádá, aby byl komisi předložen tento materiál k vyjádření.  

Zároveň komise požaduje, aby pracovní skupina - ustanovená stavební 

komisí ve věci městského mobiliáře (Ing. Němeček, Ing. Bolomský, 

Ing, Sommer) - byla pravidelně přizvána k jednáním ve věci všech 

materiálů, týkající se městského mobiliáře.  

Stavební komise dále požaduje, aby byla ze strany města (Odboru 

rozvoje) neprodleně zahájena jednání se zhotovitelem Přednádraží ve 

věci konkrétní specifikace prvků městského mobiliáře za účasti 

pracovní skupiny Stavební komise. 

 

    

    K bodu  3) -  Územní plán – Stavební komise žádá o informaci, v jakém stavu se nachází 

pořízení ÚP, žádá o účast paní Ing. I. Kunešové na příští komisi dne 1. 10. 

2012 (předseda komise se za tím účelem spojí s ing. Kunešovou). 

  

 

K bodu  4)  -    S odvoláním na bod 5 zápisu stavební komise ze dne 6. 8. 2012  žádá komise o 

vyjádření města k tomuto bodu. 

 

  

   K bodu 5) Různé 

  Vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová sdělila členům stavební  

komise, že kontrolní dny se konají každý čtvrtek od 8:00 hod.  

(Mobiliář).  

 

    

  

  

 
 

Příští termín stavební komise v 17:00 hod dne 1. 10. 2012, další 

termíny 5. 11. 2012, 3. 12. 2012. 


