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Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu konané dne 14. 
října 2019 

 
Číslo spisu: S-MUCB 8990/2019 
Číslo jednací: MUCB 63615/2019 
 
 

 

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

Václav Korec, Ing. Milan Majer, Ing. Jaroslav Petrásek, Martin Vlasák, Ing. Petr Smažil 

Nepřítomni: Karel Šimůnek, Ing. Jiří Bolomský, Fuchs Pavel, Fott Michal, Jiří Pospíchal, Ing. Richard 
Lupoměský 

Omluveni:  

Hosté: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký 

Zapisovatelka: Blanka Šarochová  

 
 
 

Program:     
1) Zahájení 

2) Vyhodnocení námitek k Regulačnímu plánu městské památkové zóny 

3) Diskuze 

4) Ukončení 
 

 

 

 

1) Jednání komise zahájil Ing. Jan Přikryl v 17:15 hodin, v zasedací místnosti u obřadní síně 
budovy č. p. 70, nám. Husovo.  
 

2) Projednání navrhovaného názvu nové ulice v lokalitě Malechov: Nad Malechovem 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu hlasovala: 
PRO: 7 
PROTI: 2 
ZDRŽELO SE: 0 
 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu doporučuje RM doporučit ZM pojmenovat 
novou ulici „Nad Malechovem“. 
 

3) Námitky k Regulačnímu plánu městské památkové zóny 
O pracích na námitkách vůči Regulačnímu plánu městské památkové zóny informoval členy 
komise starosta města Bc. Jakub Nekolný a Mgr. Tomáš Klinecký. 
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- Ing. Štěpánková předložila panu starostovi dokument s vyrovnáním se ohledně připomínek 
vůči RPMPZ. Pan starosta tento dokument má nyní k prostudování. 
- návrh regulačního plánu bude zaslán orgánům veřejné správy a autorovi Ing. arch. Myškovi 
- v tomto návrhy by neměly být žádné nesoulady s ÚP 
- ZM bude tento dokument na svém zasedání přijímat jako celek, nebude se zabývat dílčími 
úseky, pokud bude RPMPZ v souladu s ÚP, není důvod k tomu, aby ZM tento dokument 
nepřijalo 
- proběhla diskuze o dalším veřejném projednání RPMPZ, které by uložil zákon, nebo i o 
projednání RP s veřejností, aniž by toto zákon městu ukládal 
 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu hlasovala o novém projednání RPMPZ 
s veřejností. 
 
PRO: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu navrhuje a doporučuje RPMPZ znovu 
projednat s veřejností. 
 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu hlasovala o návrhu vypustit v RPMPZ 
dopravní opatření směřující k omezení parkovacích míst na náměstí a zklidnění ulice Krále 
Jiřího. 
 
PRO: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu navrhuje a doporučuje vypustit v RPMPZ 
dopravní opatření směřující k omezení parkovacích míst na náměstí a zklidnění ulice Krále 
Jiřího. 
 

4)  Proběhla diskuze – 
Ing. Sýkora navrhl, aby byl komisi předložen plán obnovy (soupis akcí, investic) na 
vodohospodářském majetku. Mgr. Klinecký informoval členy komise o existenci Generelu 
vodovodů a kanalizací. 
Dále Mgr. Klinecký informoval členy komise o probíhajících pracech na B+R, zakázka MŠ 
Kollárova, která bude vyhlášena ihned, jakmile ji schválí RM vč. tzv. pastelkovného. 
Ing. arch. Havlíčková vznesla dotaz ohledně dokončení zahrady u nemocniční budovy G. Bylo 
vysvětleno, že realizace zahrady proběhla svépomocí a realizovali jí pracovníci MěL, po 
domluvě bude doopraveno. 

 
  
 

Zápis z jednání komise ze dne 09.09.2019 byl předložen na jednání Rady města Český Brod konané 
dne 02.10.2019 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod. 

 

Jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu bylo ukončeno v 18:41 hodin. 
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Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu: 04.11.2019 v 17:00 hodin 
v zasedací místnosti budovy č. p. 70, náměstí Husovo, Český Brod.  

 

 

Zapsala: Blanka Šarochová  

 
 
 
 
 
 
Ověřil: Ing. Jan Přikryl 


