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Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví konané dne 5. března 
2018 

 
Číslo spisu: S-MUCB 8388/2018 
Číslo jednací: MUCB 14713/2018 

 
Přítomni: Ing. Jan Přikryl, Ing. arch. Markéta Havlíčková, Ing. Jaroslav Sýkora,   
Ing. Richard Lupoměský, Milan Groh, DiS. 

Nepřítomní: Ing. Jiří Bolomský  

Omluveni: Ing. Petr Kovář 

Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Miroslav Kruliš 

Zapisovatelka: Blanka Šarochová DiS. 

 
 

Program:     
1) Zahájení 

2) Zápis z minulého jednání 

3) Informace ředitele Technických služeb Ing. Miroslava Kruliše o výsledcích za rok 2017 a jeho 

záměrech a plánech v roce 2018 

4) Projednání územní studie Český Brod – západ, Kounická a rozšíření areálu ZŠ Žitomířská 

5) Informace z OR 

6) Diskuze 

 

1) Jednání komise bylo zahájeno v 17:15 hodin v zasedací místnosti budovy č. p. 70 nám. Husovo,   
Český Brod předsedou komise Ing. Janem Přikrylem.  

2) Ředitel Technických služeb Ing. Miroslav Kruliš informoval členy komise o činnosti p. o. v roce 
2017 a plánech na rok 2018. 

- Podzemní kontejnery, pořízené v roce 2017 nejsou vhodné pro všechny lokality. Na náměstí 
jsou umístěny hlavně z estetických důvodu. Do pohledově méně náročných lokalit je lepší umístit 
kontejnery nadzemní a to z důvodu nejen estetických, ale i pořizovacích. 

- Do domácností se budou pořizovat popelnice na tříděný odpad - plasty. V současné době se 
podává žádost o dotaci. 

- Náklady na zimní údržbu zatím nejsou přesně vyčísleny, odhaduje se cca 200.000 Kč. Výtluky na 
silnicích opravují pracovníci TS během celé zimy, umožňuje to použití živice, se kterou se může 
pracovat při teplotách až do -12 oC. 

- Od roku 2024 se nebude smět směsný odpad skládkovat. Domluveny jsou dvě varianty.  
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A) Směsný odpad se bude dále odvážet do Radimi, kde jej budou dále třídit a likvidovat.  

B) TS by pořídili auto, které by směsný odpad lisovalo, a ten by se následně odvážel do spalovny 
do Mělníka. 

- TS hospodaří tak, aby byla možnost každý rok obměnit jeden stroj z vozového parku. V roce 
2018 by Ing. Miroslav Kruliš rád pořídil vůz na likvidaci plevele z komunikací horkou vodou. V roce 
2019 je plánováno pořízení nového čistícího stroje. 

- Proběhla prohlídka elektromobilu, který TS také plánují pořídit z důvodů úspornosti nejen 
pohonných hmot. Ten bude používán například pro svoz odpadkových košů apod. 

- Díky projektu EFEKT I. a II. jsou obrovské úspory při provozu VO. 

- V budoucnu je plánováno použití solárních lamp. Jedna zkušební je instalována u viaduktu směr 
Štolmíř. Další budou umístěny cestou do Štolmíře, kde v součastnosti VO chybí. Komunikace není 
v majetku města. 

- Ředitel TS informoval o činnosti sběrného dvora. 

- Doplnění VO z komunikace Klučovská směrem do Liblic proběhne v souběhu s budováním 
cyklostezky. 

- Ing. Miroslav Kruliš předal předsedovi komise Ing. Přikrylovi dokument – Rozsah činností a prací, 
které zabezpečují TS Český Brod v souladu se zřizovací listinou a Aktuální personální stav TS 
(příloha je nedílnou součástí tohoto zápisu). 

4)  Diskuze na téma zaslané územní studie – ÚS Kounická, ÚS západ a ÚS rozšíření areálu Žitomířská. 

Z diskuze vzešel požadavek členů komise na další jednání pozvat Ing. Marka Šplíchala ze 
stavebního úřadu ohledně dotazů k územnímu plánu. Dále pokud to bude možné pozvat 
architekty územních studií.  

Do 23.03.2018 zašlou členové komise dotazy k územním studiím zapisovatelce B. Šarochové. Tyto 
dotazy budou předány architektům, kteří budou pozvání na jednání komise. 

5)  Ing. Sýkora doporučil členům komise hlasovat o usnesení: Komise doporučuje Městu Český Brod 
jako objednateli nechat projektantovi zpracovat vyčíslení pořizovacích nákladů na realizaci 
dešťové kanalizace v ulici Žižkova. 

Počet přítomných členů: 5 

Hlasovalo PRO: 4 

Hlasovalo PROTI: 0 

Zdrželo se hlasování: 1 

Navržené usnesení nebylo přijato, z celkového počtu 8 členů komise nebyla pro schválení 
usnesení nadpoloviční většina členů. 

6) Předseda komise Ing. Jan Přikryl navrhl posunutí termínů dalších jednání Komise pro územní 
rozvoj a stavebnictví a to: z data 07.5.2018 na datum 14.05.2018 a z data 04.06.2018 na datum 
11.06.2018. 
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Zápis z jednání komise ze dne 05.02.2018 byl předložen na jednání Rady města Český Brod konané 
dne 21.02.2018 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod. 

Schůzka Komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla ukončena v 18:46 hodin. 
 

Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: 09.04.2018 v 17:00 hodin  
v zasedací místnosti, budova náměstí Husovo 70.  

 
 

 

 
Zapsala: Blanka Šarochová  
 
Ověřil: Ing. Jan Přikryl 


