Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví
konané dne 5. září 2016

Přítomni: Ing. Jan Přikryl, Ing. Richard Lupoměský, Ing. Petr Kovář, Ing. Jaroslav Sýkora, Ing.
arch. Markéta Havlíčková
Omluveni: Milan Groh, Dis
Nepřítomen: Ing. Jiří Bolomský
Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík PhD
Zapisovatelka: Jitka Kocourková

P r o g r a m:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Názvy ulic
Návrh na zútulnění okolí na Stezky Jedličky-Brodského
Informace Mgr. Hany Dočkalové o investičních akcích OR
Různé a diskuse

1) Jednání komise bylo zahájeno v 1710 hodin v zasedací místnosti A v budově č.p. 70 na
náměstí Husově v Českém Brodě předsedou komise Ing. Janem Přikrylem.
2) Členové Komise pro územní rozvoj a stavebnictví ve spolupráci s PhDr. Vladimírem
Jakubem Mrvíkem PhD navrhli názvy nových, zatím nepojmenovaných ulic.
Krátká - mezi ulicí Boženy Němcové a Svatopluka Čecha parcelní číslo 202/1
Ke Zvonici – mezi ulicí Palackého a Jungmannovou parcelní číslo 920/3
U Zvonečku – dlouhá ulice v části Mexiko mezi ulicí V Lukách a Topolovou parcelní číslo
1071/1
Na Blatech – krátká, slepá ulička kolmá k ulici V Lukách parcelní číslo 1057/2
Císaře Zikmunda – spojovací ulice mezi ulicí Sportovní a U Zvonečku parcelní číslo
1071/1
ulice Na Prutě a U Dráhy bude pokračovat přes ulici V Lukách a tím nebudou potřeba nové
názvy ulic.
Návrh na usnesení: Komise pro územní rozvoj a stavebnictví doporučuje Radě města:
Pojmenování ulic dle výše uvedených návrhů (Odsouhlaseno 5,0,0)
3) U kaple sv. Gotharda instalovat lavičku, stolek a odpadkový koš, další lavičku instalovat
směrem do Liblic – návrh Ing. Arch. Havlíčkové
Ing. Ulík navrhuje lávku přes Šemberu (montovaná konstrukce) – lepší přístup k Lidlu a
Penny pro obyvatele Liblic a dále by mohla cesta pokračovat až k nádraží, pokud by se
s firmou Ne-li vyřešil smluvně pozemek, který vlastní. Nutno jednat s Povodím Labe ,
NPÚ, odborem ŽP a Technickými službami.

4) Mgr. Hana Dočkalová seznámila členy komise s akcemi, které jsou ukončené, probíhají a
které se připravují.
Ukončeno: MŠ Sokolská oprava sociálního zařízení, školní jídelna, dokončení další etapy
opravy středověkých hradeb, oprava oplocení MŠ Liblice, výměna oken pavilonu
nemocnice E a F, oprava sociálního zařízení a výmalby v areálu nemocnice.
Probíhá: výběr dodavatele na vybavení kuchyně a jídelny č.p. 1099, je ukončena
elektronická aukce na dodavatele plynu pro města a jeho příspěvkové organizace, z dotace
ze Stř. kraje se realizují kolostavy u gymnázia, probíhá instalace úsekového měření
rychlosti v Rostoklatech, je vybrán zhotovitel přemístění elektrorozvodny v pavilonu A
v nemocnici, probíhá veřejná zakázka na vybavení školy v č.p. 1100, je vybrán dodavatel
lamp a stožárů VO Jahodiště, Wolkerova, Fr. Macháčka realizace bude dotována
z ministerstva průmyslu a obchodu, připravuje se zadávací dokumentace u
protipovodňových plánů, u č.p. 1 je proveden výběr architekta na úpravu vnitřních prostor
budovy, je dokončena studie na č.p.56 policie a OD. Záměrem města je přemístění
sociálních služeb Leccos do areálu nemocnice místo dopravní služby – nízkoprahové
zařízení a do budovy č.p. 507. Projektuje se Na Vyhlídce výměna V+K a chodník. Projekt
rekonstrukce ul. Žižkova-pozastaveno, není vyřešený zákon o uložení sítí do komunikace.
Chodník v ul. Tuchorazská: 1. úsek již zkolaudovaný 2.úsek není dokončen (problémy s pí
Šustovou) 3. úsek hotový. Projektuje se cyklostezka Klučovská a ul. Na Bělidle. Ing.
Vodička připravuje studii na odtokové poměry. Dotace na podzemní kontejnery bude
vyhlášena a máme připraveny PD podzemních kontejnerů na obou náměstích.
Štolmíř: odbahnění rybníka - nutná kombinace více dotací.
Bytové domy Kounická, Mozartova, Štolmířská – trvá nutnost vyřešit spalinové cesty, BD
Mozartova – odprodej 49% pozemku. Vázací lhůta skončila.
5) Ing. Sýkora – dotaz jak postupuje jednání o uložení sítí, přínos splaškové kanalizace do
Šembery. V Českém Brodě je jednotná kanalizace. Mgr. Dočkolová odpověděla, že zadání
města bylo oddělená kanalizace a tak je projektováno. Dotaz na řešení reklamací v Pavilonu
„G“ reklamace jsou vyřešeny, závady odstraněny.
Řešení výměny pozemku s HZS – hasiči chtějí do nemocnice
Ing. arch. Havlíčková - silnice do Kounic zda kraj ji bude rekonstruovat. Zprůchodnění
stezky kolem Šembery u MŠ Sokolská.
Slavoj si oplotil pozemek u Podviňáku.
Ing. Vodička řeší Útulnu – pozorování ptáků.
Ul. Na Vyhlídce řeší se s odborem ŽP, OD nasvítit přechod a problém s řezáním větví.
Schůzka Komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla ukončena v 18:45 hodin.
Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: 3. 10. 2016 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti A – u obřadní síně, budova náměstí Husovo 70

Zapsala: Jitka Kocourková
Ověřil: Ing. Jan Přikryl

