Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví
ze dne 7. prosince 2015

Přítomni: Ing. J. Přikryl, Ing. Petr Kovář, Ing. Sýkora Jaroslav, Ing. arch. Havlíčková
Markéta, Ing. R. Lupoměský Ing. Jiří Bolomský, DiS.Milan Groh
Hosté: Mgr. Tomáš Klinecký

Program:
1) Kontrola zápisu
2) Informace z odboru rozvoje města
3) Různé
2) informace z odboru rozvoje města


















byla přidělena dotace na chodník v ul. Tuchorazská ze SFDI, probíhá veřejná zakázka,
lhůta pro podání nabídek je do 7.12.2015
Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě projekt dokončen, dotace proplacena
u Rekonstrukce ulice Žižkova vybrán zhotovitel, hodnocení potvrzeno radou města,
bude přípravné jednání dotčených orgánů
PD na propojení vod. řadů se zpracovávají dle smluvních podmínek, dokončení na jaře
2016
Je dokončena PD čp. 1100 (projekt na školu), zasláno komisi mailem
Je dokončena studie na výdejnu obědů čp. 1099, zasláno komisi mailem
Dopracovává se Generel bezbariérových tras, prosíme o připomínky z komise,
podklady byly zaslány komisi k vyjádření před dokončením díla
Zadána PD rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Sokolská
Zadána PD oprava střechy ANNA,
Zadána PD rekonstrukce rozvodů ÚT a sociálních zařízení v čp. 1307 (jídelna)
Zadána PD regenerace Hřbitova
Zadán stavebněhistorický průzkum čp. 56
Zadán stavebněhistorický průzkum čp. 1
Zadána PD přemístění rozvodny v čp. 282 (pavilon A nemocnice)
Probíhá osazování vodoměrů a elektroměrů u jednotlivých nájemců v nemocnici
Zpracována PD veřejné prostranství Bedřiška (oprava plotu a osázení záhonů)
Zadána aktualizace PD výměna oken v čp. 1 dle požadavku ministerstva kultury



V budově čp. 297 (pavilon G nemocnice) zadán stavebně technický průzkum a
geodetické zaměření budovy.

3) Různé
Pan Sýkora doporučuje technické rady k projektovým dokumentacím.
Ul. Žižkova – pracovní skupina.
Proběhla diskuze ke křižovatce u nádraží a komise je názoru, že relevantně nelze zajistit
provoz na křižovatce.
Členové komise upozorňují, že chodník v blízkosti přechodu a domu č.p. 94 je velmi úzký pro
průchod osob, natož osob s omezenou schopností pohybu a orientace, starší osoby s holí,
maminky jedoucí s kočárky či vedoucí dítě za ruku.
Komise konstatovala, že tuto křižovatku v zásadě nelze uspokojivě vyřešit bez odkupu
přilehlých nemovitostí (zejména rod. dům č.p. 94).
Komise doporučuje, aby město zahájilo jednání s majitelem rodinného domu o výkupu domu
č.p. 94 (veřejný zájem).
Dle názoru členů komise by prioritu pro stavební úpravy ulic v Č.B. měly mít ul. Ruská a Na
Vyhlídce a s nezpevněným povrchem ul. Na Bělidle.
Do příští komise bude zjištěn termín osazení hlásičů CO v bytových domech.
Termíny komisí:
11.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6. 2016

Zapsala: Sommerová Markéta

Ověřil: Ing. Jan Přikryl

