
Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

ze dne 6. května 2013 

 

 

Přítomni:  Ing. J. Přikryl, Ing. Bolomský, Ing. Petra Myslivečková, K. Sommer 

Nepřítomen: Bc. M. Binko, Ing. Petr Kovář, Ing. R. Lupoměský, Ing. arch. Němeček 

Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Miroslav Kruliš 

 

P r o g r a m :     

1) Kontrola zápisu 

2) Informace o investičních akcích Odboru rozvoje Města Český Brod 

3) Informace o akcích Technických služeb Český Brod 

4) Různé 

 

 

2)  

Informace odboru rozvoje od Mgr. Hany Dočkalové 

 

- ul. Bulharská se ukončuje, do RM jde návrh aby nový povrch byl v celé šíři 

komunikace 

- finalizuje se zadávací dokumentace na zateplení a výměnu oken budov ZŠ Žitomířská 

– hlavní budova školy čp.885 a budova školičky čp. 1144, po odsouhlasení OPŽP a 

RM bude zveřejněno 

- finalizuje se zadávací dokumentace na výměnu oken budovy ZŠ Tyršova čp. 68 

- do rady města jde návrh na pojmenování nových, dosud nepojmenovaných ulic a na 

přejmenování ulic v případě existujících duplicitních názvů 

- v ul. Krále Jiřího – zpomalovací prahy - odbor rozvoje spolupracuje s odborem 

dopravy na přípravě veřejné zakázky – poptávky na dodavatele stavebních prací 

- informace ke stavbě přednádraží – stavební práce pokračují 

 

 

 

 

 

 



3) 

Informace od Ing. Miroslava Kruliše 

 

- údržba silnic začala 10. dubna  

Nejhorší stav ulic je V Chobotě, Pod Hájem, Za Pilou (opravy ul. Za Pilou budou započaty po 

ukončení akce „Přednádraží“. 

-  v plánu údržby jsou ulice Na Vyhlídce, Štolmíř, Nábřežní, Tyršova – chodník 

- na stránkách Technických služeb je rozpis jednotlivých prací 

 

4)  

Různé: 

- Komise upozorňuje na stav zeleně (která je v některých místech neudržovaná) a její dopad 

na rozhledové poměry v některých ulicích (např. výjezd z ulice Štolmířská) a průchodnost 

chodníků. 

- Komise navrhuje zvážit možnost, že by dotace na fasády měla pouze 1 kolo. 

 

 

Zapsala: Bc. Markéta Sommerová 

 

Schválil: Ing. Jan Přikryl 

 

 

 


