Zápis z jednání zástupců města Kostelec n. Č. l. a zástupců Správy
Středočeského kraje Policie ČR
Datum jednání: pátek 9.února 2007
Místo jednání: kancelář starosty, nám Smiřických 53, Kostelec n.Č.l.
Přítomni:

za město Kostelec nad Č. lesy:
p. Jan Urban (starosta)
Ing. Drahomír Jun (místostarosta)
Ing. Ewa Chmelíková (člen rady města)
pí. Olga Dekojová (člen zastupitelstva města)
za Správu Středočeského kraje Policie ČR:
p. Šťovíček (vedoucí stav.ubyt.odboru )
p. Milan Zeman (vedoucí 1. skupiny stavebně ubytovacího odboru)

1) Byl popsán nevyhovující stav stávající služebny Policie ČR v Kostelci nad Černými
lesy.
2) Seznámení zástupců Policie ČR s problematickým chováním dětí a mládeže (drogy)
na území města Kostelce nad Černými lesy.
3) Navrhované řešení – přemístění služebny do objektu čp. 745, který je v majetku MV
ČR. Dne 9. ledna 2007 byl zpracován „Přípravný požadavek na rekonstrukci objektu
v prostorách bývalé sanatorky (vrátnice) Kutnohorská čp. 745.
4) Město Kostelec n. Č. l. navrhované řešení velmi podporuje.
5) Celková rekonstrukce objektu čp. 745 předpokládá potřebu cca 12.900.000 Kč.
6) Rekonstrukce objektu čp. 745 byla zařazena do projektu P1000, podrobnosti viz:
http://www.mvcr.cz/p1000/index.html
7) Zástupci SK Policie předali kopii „Přípravného požadavku ze dne 9. ledna 2007“,
pro potřeby seznámení se stavem věci zastupitelů města . Po schválení PP, bude
zpracován Investiční záměr akce.
8) Případné zahájení rekonstrukce po veškerém projednání a zajištění finančních zdrojů,
lze předpokládat nejdříve koncem roku 2008 .
9) Byly podané informace o jednáních mezi Městem Kostelec n. Č. l. a Ministerstvem
zdravotnictví ohledně převodu pozemků mj. v okolí objektu čp. 745.
10) Objekt čp. 745 bude zabezpečen před povětrnostními vlivy (poškozená střecha a
vytlučená okna).
11) Vzhledem k možnému vybudování výjezdu z garáží na ul. Kutnohorskou, není
žádoucí nová výsadba dřevin v bezprostředním okolí objektu čp. 745.

Zapsala: Dekojová Olga

Fotografie:

Policejní služebna v Kostelci nad Černými lesy v roce 2007

