
Město Český Brod 

TISK  č.  30 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Schválení podnětů č. 12, č. 13, č. 14 k pořízení změny Územního plánu Český 
Brod zkráceným postupem 

 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Martina Obejdová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Radana Marešová, Jan Strnad, Hana 
Dočkalová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - podnět č. 12 k pořízení změny územního plánu Český Brod zkráceným postupem, 
který je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 - podnět č. 13 k pořízení změny územního plánu Český Brod zkráceným postupem, 
který je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 

 - podnět č. 14 k pořízení změny územního plánu Český Brod zkráceným postupem, 
který je nedílnou součástí originálu zápisuk tomuto usnesení. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Schválení podnětů Odboru rozvoje a Odboru životního prostředí a Odboru výstavby a 
územního plánování zkráceným způsobem. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Podnět č. 12: Odbor životního prostředí a zemědělství - pozemek p.č. 471/1 k.ú. 
Štolmíř umístění drobného mobiliáře, jednoduché přístřešky a cvičební prvky a 
zařízení. Přidáním indexu k ZK x by se dalo doplnit umístění drobného mobiliáře. 
Začlenit část pozemku a část pozemku by mohla sloužit jako rezerva pro kořenovou 
čističku odpadních vod. 
 
Podnět č. 13: Odbor výstavby a územního plánování - pozemek p.č. 352/4 a st. 2241 
v k.ú. Český Brod se nachází zkolaudovaná chata s č.e., zařadit do plochy SM, která 
se v této lokalitě také nachází. Zakreslit skutečný stav. 
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Podnět č. 14: Odbor Rozvoje - obsahuje dílčích 14 podnětů. Podněty jsou obecné, a 
tedy se dají upřesnit až do zpracování návrhu změny. Je třeba získat stanovisko 
Krajského úřadu, že lze pořizovat zkráceným postupem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 

 

 
 


