Město Český Brod
Komise pro územní rozvoj a stavebnictví
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví konané dne 11. června
2018
Číslo spisu: S-MUCB 8388/2018
Číslo jednací: MUCB 38500/2018
Přítomni: Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, Ing. Richard Lupoměský
Omluveni: Ing. arch. Markéta Havlíčková, Ing. Jiří Bolomský, Milan Groh, DiS.
Nepřítomni: Ing. Petr Kovář
Hosté: Mgr. Hana Dočkalová
Zapisovatelka: Blanka Šarochová DiS.
Program:
1) Zahájení
2) Zápis z minulého jednání
3) ÚS Liblické předměstí
4) Projednání architektonické soutěže MŠ Kollárova
5) Informace z OR
6) Diskuze
1) Jednání komise bylo zahájeno v 17:20 hodin v zasedací místnosti budovy č. p. 70, nám.
Husovo, Český Brod předsedou komise Ing. Janem Přikrylem.
2) Proběhla diskuze nad rozpracovanou verzí ÚS Liblické předměstí. Mgr. Dočkalová uvedla,
že připomínky zástupců města byly tvůrci ÚS zaslány a budou zapracovány do konečné
verze.
3) Architektonická soutěž na MŠ Kollárova byla pozastavena. Členové komise diskutovali o
možnostech pokračování soutěže, o výhodách i nevýhodách a dalších možnostech, kterými
dojít k cíli stavby nové budovy školky. Ing. Sýkora zdůraznil, že další možností je určitě také
rekonstrukce stávající budovy i přes informaci Mgr. Dočkalové, že budova je již za hranicí
životnosti.
4) Informace z OR podala Mgr. Hana Dočkalová
- propojení ulice Prokopa Velikého a ulice Havlíčkovi kolem Šembery je prozatím v jednání
se soukromým vlastníkem, uvažuje se o ponechání cca 2m stezky kolem Šembery
s přemostěním lehkou lávkou na druhý břeh před areálem ProDoma.
- stavební úpravy č. p. 1 stále probíhají, do konce července bude objekt vybaven nábytkem
a proběhne výměna oken.
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- rekonstrukce vstupních prostor hlavní budovy v areálu nemocnice pokračuje, práce
zkomplikoval nalezený teplovod, probíhá stavba nájezdové rampy k hlavnímu vchodu
z ulice Žižkova
- do RM připravuje OR materiál o úpravě zadního vjezdu do areálu ZZN
- železniční vlečku, která je v areálu ZZN nemá město zájem dále provozovat,
provozovatelem je společnost Lovochemie. Město vstoupilo do jednání se společností SŽDC
o nejvhodnějším postupu pro zrušení vlečky. Možnosti jsou zatím dvě, vlečku zkrátit po
vjezdová vrata, nebo ji zrušit úplně. Jaká varianta bude v budoucnu realizována ukáží
jednání.
- probíhající akce Odbahnění rybníka ve Štolmíři, oprava hřbitovní zdi v Českém Brodě a
ve Štolmíři
- do července 2018 budou ukončeny práce na rekonstrukci sociálních zařízení v
ZŠ Žitomířská
- v letošním roce se plánu začít rekonstrukční práce na budově č. p. 70 – zajištění portálu,
který je v havarijním stavu, odvlhčení zdiva (elektroosmóza) a v příštím roce oprava fasády
- v plánu je dokončení archívu města v areálu nemocnice, akce stojí vzhledem
k nedořešeným vztahům s ÚZSVM (odkup části pozemku)
- dne 03.09.2018 proběhne veřejná prohlídka zrekonstruovaných prostor v č. p. 1

Zápis z jednání komise ze dne 14.05.2018 byl předložen na jednání Rady města Český Brod konané
dne 13.06.2018 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod.
Schůzka Komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla ukončena v 18:30 hodin.
Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: 03.09.2018 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti, budova náměstí Husovo 70.

Zapsala: Blanka Šarochová

Ověřil: Ing. Jan Přikryl
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