
Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

ze dne 5. října 2015 

 

Přítomni:  Ing. J. Přikryl,  Ing. Petr Kovář,  Ing. Sýkora Jaroslav, Ing. arch. Havlíčková 

Markéta, DiS.Milan Groh, Ing. Jiří Bolomský 

Omluven: Ing. R. Lupoměský  

Hosté: Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Hana Dočkalová 

 

P r o g r a m :     

1) Kontrola zápisu 

2) Informace z odboru rozvoje města 

3) Různé 

1) V rámci tohoto bodu podal ing. Sýkora podrobnou informaci k záležitosti nového pozemku 

pro výstavbu nové budovy pro hasiče 

2)  informace z odboru rozvoje města 

 byla přidělena dotace na chodník v ul. Tuchorazská ze SFDI, realizace v roce 2016 

 dodatek s OPŽP týkající se termínu – umožní doplacení dotace na zateplení budovy 

bývalé gynekologie 

 očekávaná kontrola z ROP na akci – kino Svět kulturní a společenské centrum 

v Českém Brodě 

 informace o probíhajících reklamacích díla Rekonstrukce školní jídelny, 

dofinancování v r. 2016 

 otevírání obálek VZMR rekonstrukce ulice Žižkova bude 12.10. v 15.00 hod., za 

stavební komisi se zúčastní ing. Sýkora 

 PD na propojení vod. řadů se zpracovávají dle generelu (smluvních podmínek), termín 

pro dokončení PD 10/2015 

 Dokončuje se zpracování PD čp. 1100 (projekt na školu), PD včetně SP do 11/2015 + 

studie na výdejnu jídel v nemocnici místo prádelny 

 připravuje se PD – podzemní kontejnery na náměstí, proběhly konzultace 

s projektanty 

 Strategický plán – bude aktualizace dle připomínek pracovních skupin 

 Rekonstrukce chodníků v ulici Jungmannova částečně dokončena. S nedokončenou 

částí se čeká na majetkoprávní vyrovnání. 



 Ul. Průmyslová – uvažuje se o jejím rozšíření, problém s vlastníky sousedních 

pozemků, možnosti řešení vyvlastnění či odkup  

 

3) Různé 

 

 Komise žádá o účast paní JUDr. J. Markovou na příští komisi – informace o bytových 

domech města – rozbor dalších možností. 

 Pan Bolomský informoval členy komise, že zašle na SŽDC, OHL a drážní úřad 

opakované upozornění na nefunkční vodící pásy pro nevidomé na nádraží v Českém 

Brodě. 

 Proběhla diskuze nad opravou střechy penzionu Anna a bytovými domy ul. Štolmířská 

a ul. Kounická. Paní Dočkalová požádala komisi o pomoc při přípravě zadání 

rekonstrukce střechy penzionu Anna. Na příští komisi p. Bolomský donese 

projektovou dokumentaci penzionu. 

 Pan ing. Jaroslav Sýkora bude členem výběrové komise na veřejnou zakázku ul. 

Žižkova 

 

 

 

Zapsala: Bc. Sommerová Markéta 

 

Ověřil: Ing. Jan Přikryl 

 


