Zápis
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 5.září 2011
Přítomni: ing. J. Přikryl, K. Sommer, ing. P. Kovář, ing. O.Drahorád, Bc. M. Binko,
Omluveni: ing. J. Bolomský, ing. R.Lupoměský,
Hosté: --Program:

1) Kontrola zápisu
2) Jmenování nové zapisovatelky komise
3) Ad možné využití bývalé kotelny Nouzovka
4) Požadavek na pravidelnou účast zástupce OSM v komisi
5) Různé

K bodu 1) - K zápisu z minulého jednání komise nebyly žádné připomínky.
K bodu 2) -

Ing. Přikryl inforomoval členy komise o tom, že pí. Eva Pokorná,
zapisovatelka komise, odešla do důchodu. Ze strany vedení města bude
v nejbližší době jmenována nová zapisovatelka (pravděpodobně pí.
Sommerová).

K bodu 3) -

Komise se vrátila k dořešení dalšího možného využití kotelny Nouzovka (viz
bod 3 minulého zápisu ze dne 6.6.2011). Ing. Bolomský začátkem července
objekt kotelny navštívil a pořídil fotodokumentaci, kterou poslal členům
komise. Na podkladě fotodokumentace komise široce rozebírala možné
budoucí využití kotelny. Po rozsáhlé diskusi se komise jednoznačně shodla,
že objekt není pro město za stávajících okolností racionálně využitelný
(špatný stav, komplikovaný přístup, vysoké finanční náklady na opravu,
popř. demolici apod.). Proto nedoporučuje městu objekt odkupovat.

K bodu 4) -

na jednání komise bylo konstatováno, že komisi chybí aktuální informace o
současném dění v investiční výstavbě města. Proto komise navrhuje, aby se
jednání komise pravidelně zúčastňoval zástupce odboru správy majetku
města. Věc projedná ing. Přikryl s Ing. Čokrtovou, vedoucí OSMM.

K bodu 5) -

komise se dohodla, že příští jednání by se uskutečnilo na čistírně odpadních
vod za účelem seznámení se komise s dosavadním průběhem prací na
rekonstrukci čistírny. Schůzka by se měla uskutečnit v termínu komise 3.
října od 16. hodin. Schůzku se pokusí zajistit ing. Přikryl s p. Hovorkou.

-

s ohledem na probíhající práce na změně ÚP Český Brod se na listopadovém
jednání komise uskuteční seznamovací schůzka s dosavadním postupem prací
na územním plánu

-

ing. Kovář upozornil na nevyhovující a neúnosný stav v ulici Na Vyhlídce,
kde v ranních hodinách při docházce do školy parkuje mnoho aut na

nevhodných a nevyhovujících místech. Ing. Kovář po projednání v komisi
navrhuje, aby město odkoupilo od vlastníka (TJ Slavoj) pás pozemku podél
stávajícího hřiště a vybudovat na něm šikmá parkovací stání.

Termíny zbývajících jednání komise v r. 2011:
3. října, 7. listopadu, 5. prosince

