
Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

ze dne 9. listopadu 2015 

 

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

Markéta, Ing. R. Lupoměský Ing. Jiří Bolomský 

Omluven: DiS.Milan Groh 

Hosté: Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Hana Dočkalová, JUDr. Jana Marková 

 

P r o g r a m :     

1) Kontrola zápisu 

2) Informace z odboru rozvoje města 

3) Různé 

 

2)  informace z odboru rozvoje města 

 Vybrán zhotovitel PD ul. Žižkova 

 Probíhají reklamace na školní jídelnu 

 Je zahájeno územní a stavební řízení – škola v nemocnici 

 Výdejna jídla – připravuje se studie 

 Řeší se přístavba – ZŠ – ul. Tyršova (předpoklad financování z ROP) 

 Chodník ul. Tuchorazská – přidělena dotace ze SFDI 

 Připravuje se stavebně hist. průzkum č.p. 1, příprava rekonstrukce oken 

 Připravuje se oprava fasády a výměna oken na č.p. 70 

 Připravuje se PD na opravu střechy Penzionu Anna 

 Připravuje se PD - vstup do jídelny 

 Připravuje se PD – soc. zařízení MŠ Sokolská 

 Podzemní kontejnery na náměstí-jednání s projektanty –úprava PD 

 Připravuje se PD – reálné posouzení křižovatky u Kina 

 Nemocnice – zahrada- záměr na zpracování PD (předpoklad nákladů na realizaci 

úprav cca 1,2 mil. Kč 

 

 

3) Různé 

 

Paní JUDr. Jana Marková sdělila komisi, jaká je situace u bytových domů ul. Mozartova a 

Kounická a Štolmířská. 



Budovy jsou ve spoluvlastnictví 51/49 Město Český Brod a BD. Nejsou provedeny revize na 

komíny. BD odmítá zaplatit svůj podíl na opravu. Připravuje se privatizace bytů.  

 

Usnesení komise: 

Komise doporučuje v bytovém domě ul. Štolmířská odstranit vadný stav na spalinových 

cestách. 

 

 

Usnesení komise: 

Komise doporučuje u bytových domů ul. Mozartova a ul. Kounická vyvolat jednání 

s bytovými družstvy. K jednání budou připraveny varianty majetkového vypořádání. 

Komise doporučuje osazení hlásičů CO v bytech tam, kde je to nutné. 

 

 

 

Zapsala: Sommerová Markéta 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jan Přikryl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


