Zápis
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 4. dubna
2011
Přítomni: ing. J. Přikryl, ing. J. Bolomský, K. Sommer, Bc. M. Binko, ing. R .Lupoměský,
ing. P. Kovář
Nedostavil se: ing. O. Drahorád, ing. arch. J.Němeček
Zapisovatelka: E. Pokorná

Program:

1) Projednání dotace na fasádu
2) Rekonstrukce kanalizace v ul. M. Majerové
3) Různé

K bodu 1) - V termínu do 31.3.2011 (ukončení příjmu žádostí výzvy 1.kola – dotace na
rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v MPZ Český Brod na rok 2011)
byla podána jedna žádost o dotaci – NOVETA-pivovar Český Brod, s.r.o..
Komise zkontrolovala doklady, konstatovala, že žádost je úplná.
Komise pro územní rozvoj a stavebnictví n a v r h u j e radě poskytnout
dotaci ve výši 50.000,- Kč .
K bodu 2) -

Ing. Přikryl seznámil členy komise s dopisem p. Gottlieba ve věci řešení
kanalizace v ul. M.Majerové, současně s vyjádřením správce kanalizace p.
Hovorky a vyjádřením projektanta p. Fialy.
Po diskusi a prohlídce dokumentace:
Komise souhlasí s řešením navrženým v projektu s tím, že je toho názoru, že
nový stav bude kvalitativně lepší než současný. S ohledem na to, by nemělo
docházet v budoucnu k zaplavování předmětného místa u p. Gottlieba.
V případě, že by i po realizaci rekonstrukce kanalizace docházelo
k opakovanému zaplavování, navrhuje komise zvážit možnost řešení
problému vsakovací jímkou umístěnou při okraji parku.
Zároveň komise doporučuje městu věnovat maximální pozornost kvalitě
prováděných prací (hutnění, dodržení spádů kanalizace, správného uložení
potrubí, atd.)

K bodu 3)

Ing. Přikryl informoval o probíhající aktualizaci Strategického plánu, pro
naší komisi jsou klíčové oblasti 1. Vzhled města,…. Kap. 1.1, 1.2, 1.3

-

2. podnikání, zaměstnanost, služby – kap. 2.2., 4. bydlení - body klíčové
oblasti 4
Strategický plán naleznete na webu.
-

Bc Binko informoval - o telefonátech s dopravci ve věci Kasselských
obrubníků
- komise dopravy řešila návrhy obchvatu města,
navrženy jsou tři trasy, vše je popsáno v zápise z jednání komise
na webových stránkách

- ing. Kovář – dotaz, zda existuje informace ohledně čerpání strukturálních
fondů na cyklostezky
Komise požaduje informaci, jak probíhají jednání ohledně cesty
v Chouranicích se současnými vlastníky a dále jak probíhá příprava
cyklostezky podél Šembery.

