
Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

konané dne 12. prosince 2016 

 

Přítomni: Ing. Jan Přikryl, Ing. Richard Lupoměský, Ing. Jaroslav Sýkora 

Nepřítomni: Ing. Petr Kovář 

Omluveni: Ing. Jiří Bolomský, Milan Groh, DiS., Ing. arch. Markéta Havlíčková 

Hosté: Ing. Eva Čokrtová, Mgr. Tomáš Klinecký 

Zapisovatelka: Ing. Irena Vomáčková  

 

P r o g r a m :     

1) Zahájení 

2) Zápis z minulého jednání - Rada města, webové stránky města 

3) Stanovení termínů jednání komise na 1. pololetí roku 2017 

4) Různé a diskuse: 

 informace z odboru rozvoje města 

 

 

1) Jednání komise bylo zahájeno v 17:00 hodin v zasedací místnosti v kanceláři starosty města 

předsedou komise Ing. Janem Přikrylem.  

2) Zápis z jednání komise ze dne 7. listopadu 2016 byl předložen na jednání Rady města  

Český Brod konané dne 30. 11. 2016 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod.  

3) Termíny jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví na 1. pololetí roku 2017 

Komise si stanovila na 1. pololetí roku 2017 následující termíny jednání: 9. 1., 6. 2., 6. 3.,  

3. 4., 15. 5., 12. 6. 

4) Informace z odboru rozvoje města 

- projekt „Rekonstrukce bývalého objektu nemocnice na 1. stupeň Základní školy 

Žitomířská“ - konec realizace se předpokládá v srpnu 2017, vítězná společnost MTStav 

Příbram, s.r.o. zintenzivnila práce, 

- projekt „Rekonstrukce části objektu bývalé nemocniční prádelny na školní jídelnu  

pro rekonstruovanou základní školu“ je realizován dle plánu, 

- projekt „Český Brod - vybavení ZŠ v č.p. 1100“, jehož předmětem je dodávka kompletního 

vybavení pro třídy, školní družiny, místnosti pro pohybové hry, kabinety, knihovny, 

sborovny, šatny, dílnu a technické místnosti nábytkem, IT technologiemi a potřebami  

pro provoz školy a přilehlého venkovního prostoru, je realizován PRVNÍ CHRÁNĚNOU 

DÍLNOU, s.r.o. (vítěz veřejné zakázky) dle plánu, 

- budova č. p. 1 - zhotovitel Ing. arch. Martin Hájek zpracoval projektovou dokumentaci  

na stavební úpravy, komise žádá odbor rozvoje o její poskytnutí, 



- v současné době je připravován rozpočet investičních akcí na rok 2017, Ing. Čokrtová 

přislíbila zaslat komisi tento návrh.  

ZZN Polabí, a.s. 

ZZN se v současné době, resp. pro příští sezónu, stěhuje do Klučova. Město Český Brod jedná 

s vlastníkem o možném využití celého uvolněného prostranství. Akciová společnost nabídla 

Městu celý objekt ke koupi za cenu 15 mil. Kč (cena je platná do konce měsíce února 2017). 

 

 

 

 

Schůzka Komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla ukončena v 18:30 hodin. 

Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: 9. 1. 2017 v 17:00 hodin 

v zasedací místnosti A - u obřadní síně, budova náměstí Husovo 70. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Irena Vomáčková 

Ověřil: Ing. Jan Přikryl 


