Zápis
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 7. března
2011
Přítomni: ing. J. Přikryl, ing. J. Bolomský, K. Sommer, Bc. M. Binko, ing. R .Lupoměský,
Ing. arch. J. Němeček, ing. P. Kovář
Nedostavil se: ing. O. Drahorád
Hosté: ing. M. Kruliš – ředitel Technických služeb
Bc. J. Nekolný – starosta

P r o g r a m : 1/ Informace o činnosti Technických služeb v roce 2011
2/ Další rozvoj TS – výhled
3/

Diskuse

K bodu 1/ - Ing. Kruliš seznámil přítomné s činností TS, zejména s opravami místních
komunikací
- od 1.3. jsme začali provádět opravy výtluků, jednáme s několika firmami
- Cukrovarská ul. - začátek května
- čištění ulic včetně chodníků – poslední týden v březnu, podle počasí
- otázka průtahových komunikací: urguje se na Stř.KÚ slibovaná investice
na Palackého ul., na SÚS bude nový cestmistr, budeme s ním jednat
- svoz odpadů
Ing. Kovář: ul. Na Vyhlídce – rodiče vozí děti do školy, vylámaná silnice,
zda je možnost zpevnit pruh na parkování
Ing. Kruliš: v ulici se dokončilo osazení obrubníků, u hřiště obrubníky
chybějí -problém je, že pozemek u hřiště není města, mělo by se
hledat i jiné řešení (omezení vjezdu apod.), v ulici je připraveno
VO mimo stožárů
-

dotace: velkokapacitní Edomek na elektrospotřebiče + 2 velkoobjemové
kontejnery na pračky, ledničky, apod.

-

provádíme sběr psích exkrementů

-

svoz bioodpadu, nádoby na bioodpad se budou přidělovat dle zájmu občanů

-

projekt nový kontejnerový vůz
- ing. Přikryl : otázka výkopů a překopů, záruční doba, atd., chodníky
ing. Kruliš : výkopy, překopy povoluje odbor dopravy (zvláštní užívání
komunikací), Technické služby přebírají upravené povrchy
chodníky – je připraven plán na opravy, máme ve městě tři druhy
povrchů (dlaždice 30/30, beton.zámk.dlažba, asfalt)
-

otázka vylepování plakátů : Technické služby vylepují na sloupech VO

-

p. Sommer: veřejné osvětlení ve městě – různé stáří, asi 7 druhů
osvětlení, problém unifikace

-

sekání trávy: květen – říjen, loni se sekalo 8x, je 25 ha travnatých ploch,
pro letošní rok cca 4x

K bodu 2/ - výhled TS – ing. Kruliš se s panem místostarostou zúčastnil exkurse v Blatné,
zatím se příspěvková organizace jeví jako nejlevnější

K bodu 3/ -

p.Sommer informoval o akci Povodí Labe, čistí se Šembera v úseku u
stavidla v parku

- ing. Bolomský: probíhá anketa na park, možnost přispět návrhem, názorem
Na využití
- Bc. Binko - přednádraží: informace o Kasselských obrubnících, komise
dopravy k tomu přijala usnesení

