
Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

ze dne 13. dubna 2015 

 

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

Markéta, Ing. R. Lupoměský, DiS.Milan Groh, ing. Jiří Bolomský 

Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Barbora Vondrová  Ph.D. 

 

P r o g r a m :     

1) Kontrola zápisu 

2) Informace o investičních akcích odboru rozvoje Města Český Brod – Mgr. Hana 

Dočkalová 

3) Informace územní plán – Ing. Barbora Vondrová  Ph.D. 

4) Různé 

 

2)  Informace odboru rozvoje od Mgr. Hany Dočkalové 

 Zateplení čp 297 bývalá gynekologie – práce probíhají 

 Zateplení kina čp. 332 – práce probíhají 

 Výstavba Sběrného dvora – práce probíhají 

 Výstavba parkoviště P+R a chodníky na Klučovské ulici – práce probíhají 

 Výstavba podchodu stavba SŽDC – navazuje na chodník města- stavební práce 

pokračují, realizace prodloužena 

 Školní jídelna – žádost o dotaci MF zamítnuta, požádáno do Středočeských fondů 

 Rekonstrukce vnitřních prostor kina – probíhá veřejná zakázka 

 

 

Mgr. Dočkalová seznámila stavební komisi s několika záměry Města Český Brod a požádala 

komisi o vyjádření. 

 

 Prodej pozemku parc.č. 200/4 k.ú. Český Brod. Komise doporučuje prodat za min. 

stanovenou cenu 1320,- Kč za 1m
2
, dle znaleckého posudku 

Odsouhlaseno 7 hlasy 

 

 Komise doporučuje u č.p. 1384 prověřit, zda by průjezd mohl zůstat v majetku města.  

Odsouhlaseno 7 hlasy 

 



 Prodej st. pozemku 97 k.ú. Český Brod. Komise nedoporučuje prodat pozemek. 

Komise souhlasí s oddělením menší části pozemku st. 97 k.ú. Český Brod (umístění 

nádob na odpad pro bytový dům č.p. 1384). 

Odsouhlaseno 7 hlasy 

 

 Komise navrhuje využití pozemků ve dvoře u č.p. 25, nám. Arnošta z Pardubic pro 

potřeby města Český Brod (např. dětské hřiště, parkovací místa pro rezidenty, 

služebna Městské policie atd.).  

Odsouhlaseno 7 hlasy 

 

 Bytový dům ul. Štolmířská. Komise doporučuje prodat i s pozemky 995/5, 999/15, 

999/16, 999/11 a 2091, které přísluší k domu a jsou u domu oploceny. 

Odsouhlaseno 7 hlasy 

 

 Bytový dům ul. Mozartova. Komise doporučuje prodat i s pozemky 997/2 a 996/22, 

které přísluší k domu a jsou u domu oploceny. 

Odsouhlaseno 7 hlasy 

 

 Bytové domy ul. Kounická. Komise doporučuje prodat s pozemkem 765/47, který 

bude mezi oba domy rozdělen. Dále komise doporučuje neprodávat oddělenou 

komunikaci mezi domy – příjezd do garáží a ke kontejnerům. 

Odsouhlaseno 7 hlasy 

 

 

3) Informace územní plán – Ing. Barbora Vondrová  Ph.D. 

Paní Vondrová seznámila členy komise s územním plánem (rozhodnutí o námitkách). 

Členové komise žádají o zaregistrování  územní studie na lokalitu Kounická. 

 

4) Různé: 

 

Termín další mimořádné komise je 20.4.2015. 

 

 

 

Zapsala: Sommerová Markéta 

 


