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Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví konané dne 1. října 2018 

 
Číslo spisu: S-MUCB 8388/2018 
Číslo jednací: MUCB 65150/2018 

 

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

Omluveni: Ing. Jiří Bolomský, Milan Groh, DiS. 

Nepřítomni: Ing. Richard Lupoměský  

Zapisovatelka: Blanka Šarochová DiS. 

 

Program:     
1) Zahájení 

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

3) Parkovací dům v areálu ZZN 

4) ÚS Liblické předměstí 

5) Informace z OR 

6) Diskuze 
 

1) Jednání komise bylo zahájeno v 17:10 hodin v  zasedací místnosti budovy č. p. 70,  
nám. Husovo. 
 

2) Proběhla diskuze ohledně ÚS Liblické předměstí, která byla členům komise zaslána. 
Členové komise upozornili na nesrovnalosti ohledně dopravního řešení daného území. 
Komise pro územní rozvoj a stavebnictví obecně nesouhlasí s ÚS Liblické předměstí a 
požadují vyjádření a stanovisko městského architekta Ing. arch. Jiřího Pavlíčka k této studii. 
 

3) Proběhla diskuze ohledně připravované akce Parkovací dům v areálu ZZN. Členové komise 
si vyžádali předběžnou studii parkovacího domu. (Předstudie byla již zaslána).  
Komise pro územní rozvoj a stavebnictví doporučuje RM zvážení umístění parkovacího 
domu v jiné lokalitě, než v areálu ZZN. Dále doporučuje zvážit alternativní varianty 
umístění např. na nákladové nádraží, nebo na pozemky Neli. 
 

4) Proběhla diskuze ohledně možnosti stavby či rekonstrukce budovy  MŠ Kollárova. Na 
vyžádání Ing. Jaroslava Sýkory byla na jednání komise k dispozici původní projektová 
dokumentace ke stavbě. Podle členů komise nemá smysl zpracovávat novou PD, dokud 
není známo řešení kapacity a obsazenosti. 
 

5) Mgr. Hana Dočkalová byla z jednání komise omluvena. Informace z OR poskytla sepsané, 
viz příloha tohoto zápisu. 
 

6) Ing. arch. Markéta Havlíčková prezentovala svou studii možnosti využití parku 
v Jungmannově ulici. Tato studie je přílohou k tomuto zápisu z jednání komise. Komise pro 
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územní rozvoj a stavebnictví doporučuje realizaci úprav parku, především úpravu 
stávajícího dětského hřiště. 
 

7) Na závěr jednání předseda komise Ing. Jan Přikryl poděkoval všem členům Komise pro 
územní rozvoj a stavebnictví za jejich práci za uplynulé volební období. 
 

Zápis z jednání komise ze dne 03.09.2018 byl předložen na jednání Rady města Český Brod konané 
dne 26.09.2018 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod. 

Schůzka Komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla ukončena v 18:50 hodin. 
 

Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: 05.11.2018 v 17:00 hodin  
v zasedací místnosti, budova náměstí Husovo 70.  

 

 

 

Příloha k zápisu č. 1: Informace z OR 

Příloha k zápisu č. 2: Studie parku v ulici Jungmannova (Ing. arch. Markéta Havlíčková) 

 

 

 

 
Zapsala: Blanka Šarochová  

 
 
 
Ověřil: Ing. Jan Přikryl 


