
Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví

ze dne 9. února 2015

Přítomni: Ing. J. Přikryl, Ing. Petr Kovář, Ing. Sýkora Jaroslav, Ing. arch. Havlíčková
Markéta, Ing. Bolomský Jiří,

Nepřítomen: Ing. arch. Němeček, Ing. R. Lupoměský, DiS.Milan Groh

Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Eva Čokrtová, Ing. Barbora Vondrová, Ph,D.

Program:

1) Kontrola zápisu

2) Informace od Ing. Evy Čokrtové - odbor rozvoje

3) Informace o investičních akcích odboru rozvoje Města Český Brod - Mgr. Hana
Dočkalová

4) Informace o územním plánu Český Brod - Ing. Barbora Vondrová, Ph.D.

5) Různé

2)Ing. Eva Čokrtováseznámila členy komise s informací, že občanům v Liblicích a ve
Štolmiri bylo na schůzkách tykajíci se vybudovánitl.kanaltzace slibováno, že čerpadla
v kana|izačních šachtách bude hradit Město Český Brod (v roce cca 2OO1 -2003),

3) Informace odboru rozvoje od Mgr, Hany Dočkalové

o zateplení budovy bývalé gynekologie - se zhotovitelem a ředitelkou nemocnice se

dolaďuj e harmono gram prací
o zateplení budovy kina - započaly práce
. Sběrný dvůr a parkoviště P+R - započaly práce
o parkoviště p+R II na klučovské práce probíhají
o chodníky v ulici kluěovská a napojení podchodu - práce probíhají, dotace zřejmě

nebude, nepovedlo se změnit neuznatelné náklady
. Školní jídelna -běžíveřejná zakázka,termín otevírání obálek je 16.2.2015
o konsolidace IT - probíhá veřejná zakázka, vybrán dodavatel
. Je nutné provést opravu střechy na Penzionu ANNA
o Komise pro bytové domy 1Štolmirská, Mozartova, Arnošta z Pardubic. ...)



4) Informace o územním plánu Ceský Brod - Ing. Barbora Vondrová, Ph.D.

o K' územnímu plánu podano 42 námitek a 6 připomínek, připravuje se Rozhodnutí o
námitkách a připomínkách

o po vypracování dostane stavební komise návrh Rozhodnutí o námitkách ke komentáři

(nejlépe alespoň 1 měsíc před předloženim Radě města)

. spolu s komentáři stavební komise bude Rozhodnutí předloženo Radě města, následně

bude projednáno v Zastupitelstvu města (patrně v červnu)

o pravděpodobně proběhne opakované veřejné projednání v záŤi2015

5) Různé:

Komise pro územnirozvoj a stavebnictví doporučuje radě města:

| "l od urěitého data nehradit čerpadla_nakanalizačních přípojkách z ťrnančních prostředků

města; ponechat kanalizační přípojky včetně technologie v majetku vlastníků pozemkŮ

b) nepřebírat tlakové přípojky včetně šachet do provozu

O dsouhlas eno 5 členy komis e

Jiří Bolomský upozornil na nefunkční vodící linie pro nevidomé na nově vybudovaných

nástupištích na nádraži ČD. Vzhledem k použití dlažby se skosenou hranou není možné bílou

holí identifikovat rozdíl mezi dlažbou a vodící linií. Probíhá mailová korespondence mezi

Drážnimúřadem, Správou železníěnia dopravní cesty a OHL ŽS a.s.

Komise pro územní rozvoj a stavebnictví upozorňuje stavební úřad na fasády a římsy, které

ohrožují chodce:

o Krále Jiřího č.p.2I3
o Masarykova 403

o Komenského 364
o Arnošta zPardubic 37

Odsouhlaseno 5 členy komise

Ing. arch. Josef Němeček se omluvil z účasti ve stavební komisi, z důvodu pracovní

vytíženosti.

Na příští komisy pozvat pana Václava Hovorku z 1.SčV.

Zapsa|a: Bc. Markéta Sommerová


