
Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

ze dne 2. března 2015 

 

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

Markéta, Ing. R. Lupoměský, DiS.Milan Groh 

Nepřítomen: Ing. Bolomský Jiří (omluven) 

Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký 

 

P r o g r a m :     

1) Kontrola zápisu 

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

Dočkalová 

3) Různé 

 

2)  Informace odboru rozvoje od Mgr. Hany Dočkalové 

 Havarijní stav vodojemu pro Český Brod (směr Kounice), město prioritně řeší, paní 

Dočkalová poskytla informace o způsobu zásobování vodou 

 Podchod 4/2015 

 Bývalá gynekologie – práce probíhají 

 Kino do 04/2015 

 Sběrný dvůr a parkoviště P+R – započaly práce 

 Školní jídelna – běží veřejná zakázka, termín otevírání obálek je 16.2.2015 

 Konsolidace IT – podepsána smlouva 

 Je nutné provést opravu střechy na Penzionu ANNA, záměr rozsahu projektu předloží 

komise, paní Dočkalová zašle návrhy způsobu řešení rozsahu oprav komisi 

 OR nechali radou odsouhlasit veřejnou zakázku na interiéry v kině 

 Příprava projektu druhé části Jungmannově ulici 

 Středočeské fondy – jídelna 

 Bytové domy (Mozartova, nám. Arnošta z Pardubic) zkrácení vázací lhůty bude se 

řešit dodatkem ke smlouvě 

 Výměna kotlů se řeší s projektantem – není to v rozpočtu 

 

 

 

 

 



4) Různé: 

 

Pan Jan Přikryl a pan Tomáš Klinecký – čerpadla v Liblicích doporučeno projednat v radě. 

Odpovědnost za odevzdání podnětů komise je na starostovi – garant stavební komise. 

Městu dát návrh na navýšení peněz na obnovu městské památkové zóny a příspěvek na 

fasády. 

Pan Nekolný navrhuje mít část financí na fasády a zainvestovat výměnu oken ve Zvonici. 

(podíl vlastníka 116 tisíc). 

Příští komisi odsouhlasit výzvu dotace na fasády – předloží Mgr. Dočkalová. 

Rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu zaslat členům komise před dalším jednáním 

komise. 

Termín další komise 13.4.2015. 

Rok 2015 příprava investic (Bc. J. Nekolný) seznámit komisi s těmito návrhy (školský, 

vodohospodářský, nemocnice). 

Vyzvat komisi, aby stanovila limity pro záměry, které chce, aby jí předloženy k jednání. 

Padající fasády projednat s panem Bc. Jakubem Nekolným. 

 

 

Na příští komisy pozvat pana Václava Hovorku z 1.SčV, případně paní ing. Barboru 

Vondrovou. 

 

 

 

Zapsala: Budská Radka 

 


