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Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví                             

konané dne 12. června 2017 

 
Číslo spisu: S-MUCB 21952/2017 

Číslo jednací: MUCB 31370/2017 

 

Přítomni: Ing. Jan Přikryl, Ing. Richard Lupoměský, Milan Groh, DiS., Ing. Jaroslav Sýkora, Ing. Petr 

Kovář, Ing. arch. Markéta Havlíčková 

Omluveni: Ing. Jiří Bolomský 

Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, 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) Prohlídka interiéru nové budovy č. p. 1100 Základní školy Žitomířská vybudované v areálu 

nemocnice v Českém Brodě za účasti zástupců města Český Brod. 

 

 

1) Jednání komise bylo zahájeno v 17:00 hodin před areálem nemocnice v Žižkově ulici 282 

v Českém Brodě předsedou komise Ing. Janem Přikrylem.  

2) Zápis z jednání komise ze dne 15. května 2017 byl předložen na jednání Rady města Český Brod 

konané dne 24. 5. 2017 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod. 

3) Prohlídka části budovy č. p. 1099, která byla zrekonstruována na prostory školní výdejny 

a dokončovaného interiéru nové budovy č. p. 1100 Základní školy Žitomířská, vzniklé rekonstrukcí 

pavilonů bývalé nemocnice v Českém Brodě, proběhla za účasti zástupců města Český Brod  

Mgr. Tomáše Klineckého, místostarosty města a Mgr. Hany Dočkalové, vedoucí odboru rozvoje. 

Během prohlídky se komise seznámila se současným stavem rekonstruovaných prostor budovy školy, 

budovy výdejny obědů a s bezprostředním okolím školy. V současné době je kompletně hotova pouze 

výdejna obědů v č. p. 1099, vnitřní prostory budovy školy č. p. 1100 (učebny, kabinety, šatny, 

sociální prostory apod.) jsou v závěrečné fázi rekonstrukce s výjimkou schodiště a výtahu, úprava 

Bezručovy ul. ve vazbě na příjezd ke škole je hotova, školní hřiště před dokončením (chybí oplocení), 

probíhají úpravy terénu a komunikací v bezprostředním okolí budovy školy.  Podle informací  

Mgr. Dočkalové je smluvní termín na vybudování hřiště a dokončení venkovních terénních úprav  

do 30. 6. 2017, termín pro vybudování vnitřních komunikací je do 20. 8. 2017, zatímco smluvní 

termín pro dokončení vnitřních prostor školy byl do konce května. Za pozdní dokončení bude  

vůči zhotoviteli uplatněna sankce. Nástup dodavatele vnitřního vybavení má být koncem června. 

4) Vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová informovala na konci prohlídky členy komise o dni 

otevřených dveří nové školy, který se bude konat v pondělí dne 4. 9. 2017. V této souvislosti 

upozornila členy komise na možnost prohlídky již dokončené a zprovozněné nové ZŠ č. p. 1100 

v rámci této akce.  

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz


 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

5) Mgr. Dočkalová dále informovala členy komise, že dne 11. 9. 2017 proběhne projednání návrhu 

úprav části ul. Palackého (za věžákem). První veřejné projednání s občany na toto téma proběhlo 

přímo na místě, další předpokládá zapracování jejich návrhů a připomínek a proběhne v zasedací 

místnosti budovy úřadu. Účast zástupce stavební komise na této akci bude projednána na příštím 

jednání komise. 

 

Schůzka Komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla ukončena v 18:35 hodin. 

 

Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: 4. 9. 2017 v 17:00 hodin  

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

 

 

 

Zapsala: Ing. Irena Vomáčková 

 

Ověřil: Ing. Jan Přikryl 
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