
Z á p i s 

z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod  

ze dne 3. června 2013 

 

 

Přítomni:  Ing. J. Přikryl, K. Sommer, Ing. P. Kovář, Ing. P. Myslivečková,  

   Ing. arch. J. Němeček, Ing. R. Lupoměský 

Omluveni: Bc. M. Binko, Ing. Bolomský 

Hosté: Mgr. H. Dočkalová  

 

P r o g r a m :     

 1)  Kontrola zápisu 

 2)  Informace o investičních akcích Odboru rozvoje Český Brod. 

 3)  Dotace na fasády 2013 

 4)  Různé 

 

 

2)          

Informace z odboru rozvoje od Mgr. Dočkalové 

- paní Mgr. Dočkalová dostala za úkol od Rady města předložit komisi 

studie k ul. Kounická (Kounický vrch) pro pojmenování ulic, s tím že 

komise po společném projednání navrhuje toto: 

a) nepředkládá žádné návrhy (názvy by měly mít vazbu mezi 

místem a občany, kteří zde bydlí). 

b) Parcelace neodpovídá studii – proto stavební komise požaduje 

od stavebního odboru Územní rozhodnutí pana Hollase 

k nahlédnutí.  

 

 



- Přednádraží zkušební provoz – projekt 1B dne 17. 6. 2013 a projekt 1A a 

projekt P+R bude později – konec června, Slavnostní otevření se koná  

24. 6. 2013. 

- informace z OPŽP o podpoře zateplení školní jídelny 

- o zateplení MŠ Sokolská nejsou zatím žádné informace. 

- Zveřejněna veřejná zakázka – na zateplení 2 budov ZŠ Žitomířská – 

dotace OPŽP- otvírání obálek proběhne 10. 6. 2013 

- Zveřejněna veřejná zakázka – na výměnu oken v ZŠ Tyršova –dotace 

SZIF - otvírání obálek proběhne 7. 6. 2013 

- Zveřejněny veřejné zakázky na úpravy kina: 

- ozvučení, osvětlení a projekční technika 

- úprava hrany jeviště 

- Úprava horizontu a divadelní technika 

- Veřejná zakázka na zpomalovací prahy v ulici Krále Jiřího – je zveřejněna 

na webu. Lhůta pro podání nabídek je do 6. 6. 2013 

- Veřejná zakázka na technický dozor akce Zlepšení mikroklimatických 

podmínek – má lhůtu pro podání nabídek do 5. 6. 2013 

-  

- Prodána č. p. 82, doopravení č. p. 67, prohlášení vlastníků č. p. 1384 

- Širší projednání k cyklostezkám v Českém Brodě –prezentace bude i na 

Fóru 2013 

- Dle informací z kat. úřadu by měla být digitalizace Českého Brodu hotova 

do konce roku. 

 

 

K bodu 3)       Dotace na fasády: 

- Stavební komise se shodla, že by dotace na fasády měla mít pouze 1.  

    kolo (informace pro pana Ing. Strnada). 

 

K bodu 4)       Různé: 

- pan Ing. Kovář sdělil, že bylo dobré získat pro město vodočet 

(technické zařízení pro snímání hladiny vody) pro příští nouzový stav 

v případě povodní.  

 

- dále v rámci digitalizace města zjistit co patří k Povodí Labe a co 

městu. 

 

 

Příští termín stavební komise dne 2. 9. 2013 


