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Brod je náš společný domov,
na kterém nám záleží!
Vážení spoluobčané!

Dostává se vám do rukou volební materiál občanské demokratické strany, která se i v nadcházejících 
komunálních volbách bude pod číslem 5 ucházet o vaší přízeň. Na tomto omezeném prostoru vám ch-
ceme nastínit některé problémy našeho města a naší představu o jejich řešení. K problémům se snažíme 
přistupovat koncepčně a se znalostí věci. Nejsme příznivci silných slov a jednoduchých, zkratkovitých 
návrhů řešení, protože víme, že málokdy vedou k cíli. Uvědomujeme si, že bez poctivé a kolikrát opravdu 
mravenčí práce se neobejdeme a jsme ochotni touto cestou i nadále jít.

Rádi bychom svými znalostmi a zkušenostmi přispěli k dalšímu rozvoji Českého Brodu. Ale proto, aby-
chom mohli v naší práci pokračovat, potřebujeme Vaší důvěru. Pokud se pro nás rozhodnete, děkujeme 
za Váš hlas

Jakub Nekolný – starosta města



Rozvoj města
Již před osmi lety jsme přišli s myšlenkou vypracování stra-
tegického plánu jakési kuchařky rozvoje města a tím dali 
městu účinný nástroj, který spolu s velmi kvalitní projek-
tovou kanceláří města zajišťuje velkou úspěšnost v získávání 
dotací. I nadále podporujeme vznik dalších koncepčních 
materiálů, které městu umožňují přistupovat k problematice 
dané oblasti nikoliv nahodile ale s vědomím dalších souvis-
lostí. Jsme rádi, že se současné zastupitelstvo dokázalo na 
koncepcích a dalším směřování města shodnout a doufáme, 
že tomu tak bude i nadále. V krátké době čeká nově zvolené 
zastupitelstvo důležité jednání o novém územním plánu, jenž 
ovlivní život v Českém Brodě na několik let dopředu. 
Během uplynulých čtyř let jsme společně pracovali pro roz-
voj našeho města a myslím, že se nám toho mnoho dobrého 
podařilo. Samozřejmě před námi stojí nemálo otevřených 
úkolů, které bychom rádi dokončili. Zodpovědné hospodaření 
a schválený strategický plán města vytváří základní 
předpoklady pro jejich splnění. Jelikož jsme si vědomi, že 
nikdo není dokonalý, hodláme i nadále zapojovat veřejnost 
do rozhodování a podporovat spolkový život ve městě. 
Jsme otevřeni zajímavým a podnětným nápadům, jejichž 
uskutečnění bude ku prospěchu našeho města.

Bezpečnost
Pocit bezpečí je jedním z nejdůležitějších pocitů pro spokojený 
a kvalitní život. Chceme, aby se naše děti a blízcí nemuseli 
bát v parcích, centru města nebo při cestě na nádraží. I přes 
znatelný pokles trestné činnosti vyplývající z policejních 
statistik, odstěhování problémových spoluobčanů a tím i 
minimální riziko sociálního vyloučení (dle statistik MPSV)se 
více než polovina českobroďáků  ve městě necítí bezpečně. 
Oproti přibližně čtyřem pětinám v roce 2007 je to sice po-
sun k lepším, ale se stávajícím stavem pořád nemůžeme být 

spokojeni. 
Nejvíce se lidé obáva-
jí problematických 
osob a uživatelů drog, 
kteří se pohybují 
po městě. Podobné 
obavy se nepodaří ro-
zptýlit bez důsledné 
práce strážníků 
městské policie a 
znepříjemnění pobytu 
ve městě podobným 
individuím. Městská 
policie má již nyní ve 
svých řadách osm 
strážníků včetně dvou 
psovodů, zajišťuje 
nonstop provoz a má 
dostatečné materiální 
vybavení. Strážníci 
jsou pro svou činnost dostatečně proškoleni, aby zvládali kri-
zové situace a vědí, jak s problémovými osobami jednat. Též 
mají díky komisi bezpečnosti zastupitelstvem schválenou 
vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na veřejných pros-
transtvích. Přesto se neobejdou bez spolupráce s občany a 
upozornění na jednání jdoucí proti dobrým mravům a platným 
nařízením. Strážníci musí být ve městě vidět, ale opravdu na 
vše sami nestačí a bez vaší pomoci se neobejdou.
V boji se zločinem se velmi efektivním ukázal kamerový 
systém, který se nově rozšířil do prostranství nádraží a jeho 
okolí. V další etapě máme připraveno jeho dovedení do parku 
u hradeb s monitorováním míst u prodejen potravin Penny 
market a Lidl i do městského parku a okolí evangelického 
kostela. Kamery střeží nepřetržitá služba a v případě potřeby 
jsou pak k zásahu připraveni strážníci městské policie. Dle 
programu partnerství, z něhož bylo vybudování podpořeno, 
na činnosti spolupracuje městská i státní policie. Spolu-

práce s Policií ČR se za poslední 
čtyři významně zlepšila. Přispívají 
k tomu i pravidelná jednání mezi 
policií, městskými bezpečnostními 
složkami a zástupci veřejnosti 
v rámci programu Community 
policing na nichž si jednotliví 
představitelé předávají informace 
o dění ve městě.
 Město připravilo návrh koncepce 
činnosti městské policie, v níž jsou 
stanovené hlavní cíle, jichž ch-
ceme dosáhnout. Jedním z nich je 
i stěhování sídla městské policie 
do prostor budovy knihovny, kde 
by strážníci byli pro veřejnost mno-
hem dostupnější.   



Životní prostředí 
Minulé volební období bylo na akce v oblasti životního 
prostředí velmi bohaté. Podařilo se získat peníze na význam-
nou výsadbu stromů a keřů po celém městě, která bude 
ukončena letos na podzim. Nové stromy se již dříve objevi-
ly například u hradeb nebo při silnici ve směru na Klučov. 
Naučná stezka vyrostla v Zahradech. Upravila se nevzhledná 
zákoutí jako například u kina nebo na rohu ulic Jungman-
nova a Lázeňská. Nově chceme za podpory Nadace Proměny 
zkulturnit parčík u radnice. I nadále chceme rozšiřovat a 
doplňovat dětská hřiště pro naše nejmenší. Ale cítíme dluh 
i vůči starším dětem a proto jsme již vstoupili v jednání o 
vybudování skateparku podobného jako je v například v 
Nehvizdech. Stejně tak by v části městského parku „u 
kolotoče“ mohlo být jakési místo pro setkávání mladých i s 
herními prvky. Venkovní fitness chceme rozšířit i do parku Na 
Škvárovně.
Trendem budoucnosti by mělo být i rozšiřování cyklotras a 
cyklostezek v okolí Českého Brodu. Do Kounic již trasa vede 
a bylo by dobré zlepšit její povrch. Stezky v okolí Štolmíře 
označíme a přiblížíme více jejich potencionálním uživatelům. 
Za zvážení jistě stojí i úpravy povrchů ve Štolmíři, aby ces-
ty na sebe navazovaly a mohly je využít například i lidé na 
in-line bruslích. Chtěli bychom také pokročit s pracemi na 
cestě podél Šembery mezi Podviničním rybníkem, vedoucí 
dále pod státovkou, kolem atletického a fotbalového areálu a 
ústící v městském parku, na propojení Liblic a nádraží nebo 
na spojení Liblic a Klučova.  
V minulém období se nám podařilo vybudovat kanalizaci a 
vodovod ve Štolmíři a dostavět a zmodernizovat čistírnu od-
padních vod. Před městem však stojí ještě práce na osazení 
nových zdrojů pitné vody v Dolánkách, rekonstrukce hlavního 
vodovodního přivaděče a výstavba nebo rekonstrukce 
městského vodojemu. Za zvážení také stojí propojení našeho 
vodovodního systému s tím pražským, který je doveden až 
do Nové vsi. 
 Ve spolupráci s vlastníkem připravujeme nové využití pros-
tor bývalého cukrovaru, kde by měly vyrůst nové domy a 
obchodní prostory. V tomto případě i v ostatních rozvojových 
plochách města chceme víc zeleně a harmonický rozvoj, tak 
aby na to nedopláceli obyvatelé stávající zástavby.
V neposlední řadě máme v plánu kontejnery na tříděný odpad 
na náměstí nahradit podzemními kontejnery a zase o trochu 
víc zkulturnit samotné centrum města. 

Školy
Českobrodské školy prošly v nedávné době významným 
rozvojem. V liblické střední škole byla otevřena nová třída 
mateřinky. Nové okna, fasádu a zateplenou střechu mají 
hlavní budova a školička ZŠ v Žitomířské ulici, budova školní 
jídelny a mateřské školy v Sokolské ulici. Okna se vyměnila 
i v hlavní budově ZŠ Tyršova. Mateřská škola v Liblicích a 
Kollárově ulici mají nová dětská hřiště.

Velkým projektem, na kterém se v současnosti pracuje, jsou 
Radosti a slasti základních škol ve spádové oblasti Český 
Brode zřízení. Díky tomuto projektu se podařilo vybavit školy 
notebooky, propojit všechny základní školy a sehnat peníze 
na zřízení poradenského centra v centru města. Zde by měli 
působit logoped, psycholog a speciální pedagog. Projekt na 
předávání zkušeností bychom chtěli zajistit i pro mateřské 
školy ve spádové oblasti.
Populační vlna se nám pomalu dostává z mateřských škol na 
školy základní a proto i naše město musí reagovat. Jednou z 
možností je přebudovat domov mládeže liblické střední školy 
na třídy základní školy a umožnit dětem z Liblic a okolí v 
prvních ročnících základky chodit do bližší školy. Takto kon-
cipovaná škola by mohla sloužit jako zázemí pro plánovaný 
rozvoj lokality bývalého cukrovaru.    

Spolky ve městě
O Českém Brodě se již nedá říci, že se tu nic neděje. Velice 
aktivní jsou stále naše dvě jednoty Slavoj a Sokol a také 
skautská střediska, které pořádají spousty sportovních a 
společenských akcí.  Čím dál tím víc se však do místního 
života zapojují nová a nová sdružení, která vznikají kolem 
aktivních lidí a začínají spoluutvářet život našeho města. Ch-
ceme se zasadit, aby Český Brod byl živnou půdou pro tako-
véto lidi, aby jim úřad neházel klacky pod nohy a naopak je 
všemožně podporoval včetně nutných financí, kterých není 
nikdy dost. Rozhodně mají naší podporu akce jako Rock for 
People, Okruh Českobrodský, městské slavnosti, Pochod 
světýlek, Drátohraní  a mnoho a mnoho dalších. 
Opravdu životaschopnou a doslova zastřešující organiza-



cí přesahující hranice města se stává Region Pošembeří. 
Pošembeří se mimo jeho další činnost podařilo získat z pro-
gramu Leader celkem přes 50 mil. Kč,  které formou grantů 
postupně rozdělilo mezi obce, neziskové organizace a pod-
nikatele v regionu. Českobrodské subjekty vyčerpaly kolem 
10 miliónů a tyto peníze jsou v našem městě rozhodně vidět. 
V dalším programovacím období by se měla částka ještě 
navýšit a otevřít se mají i další programy. Tím by se možnosti 
financovat místní projekty touto cestou ještě rozšířila. Město 
Český Brod je zakládajícím členem Regionu Pošembeří, 
vytvořilo podmínky pro fungování kanceláře a i nadále by se 
mělo do života tohoto regionu aktivně zapojovat. 

Úřad
Je nám ctí, že s prací úřadu a úředníků jsou spokojeny tři 
čtvrtiny respondentů a tak trend pořádání výběrových řízení 
na každou pozici od referentských míst přináší ovoce. Bylo by 
dobré i nadále navazovat na kvalitní práci úřadu a vyžadovat 
po úřednících, aby vycházeli lidem vstříc. 
Hodně jsme zapracovali i na elektronizaci veřejné správy. 
Město vybudovalo své technologické centrum s datovým 
úložištěm, převedlo spisovou službu do elektronické podo-
by a zavedlo řídící systém na správu dokumentů a sdílení 
informací. Postupně se také integrují jednotlivé agendy do 
městského systému GINIS. Naposledy jsme převedli eko-
nomické agendy a umožnili dálkový přístup k ekonomickým 
informacím přes rozklikávací rozpočet. Přehledné informace 
o hospodaření města by měl občanům zajistit program Focal 
point, který by se měl v dohledné době též uvést do života. 
Nově jsou již na stránkách města zveřejňovány všechny 
městem uzavřené smlouvy.

Doprava
Za minulé volební období se stav komunikací ve městě 
významně zlepšil. Středočeský kraj po mnoha urgencích 
opravil povrchy většiny průjezdových silnic města s výjimkou 

Žižkovy ulice, kde bychom se s krajem chtěli dohodnout na 
vypracování projektové dokumentace na kompletní rekon-
strukci včetně sítí uložených v silnici. 
Městské silnice místního významu jsou opravovány na 
základě volných peněz v rozpočtu města a podle získaných 
dotací. Jistě víte, že se podařilo bez velkých problémů 
dokončit ohromnou akci rekonstrukce prostranství před 
nádražím včetně parkoviště P+R a nové silnice do Liblic. 
Novou silnici bude mít ulice V Chobotě a Jatecká. Přesně 
takovou podporu místních podniků si představujeme. Město 
má zajistit kvalitní infrastrukturu a nepřekážet.   
A co plánujeme v oblasti dopravy dál? Prioritou je dokončit 
stavební úpravy u nádraží i v severní části. V souvislosti s bu-
dovaným prodloužením podchodu musíme zajistit bezpečný 
přechod Klučovské ulice, nové chodníky na Klučovské ul-
ici a vybudovat nové parkoviště, aby auta nestála po celé 
Škvárovně. V plánu je také řešení křižovatky u nádraží po-
mocí semaforů. 

Nemocnice 
a sociální věci
Areál nemocnice nyní nepůsobí moc pěkně. V hlavní budově 
sice byla rekonstruována některá oddělení a část budov má 
nová okna, ale k ideálnímu stavu je ještě hodně dlouhá cesta. 
Navíc spolupráce s největším nájemcem v areálu nemocnice 
a provozovatelem lůžek následné péče se neosvědčila a i 
kvůli velké dlužné částce mu město vypovědělo nájemní sm-
louvu. 
Dluh v minulém roce nerostl a jednalo se o možném řešení. 
Bohužel jednání zkrachovala a v letošním roce společnost 
opět přestala plnit své povinnosti a nehradila nájemné v plné 
výši. Po výpovědi jsme vyhlásili nové výběrové řízení, do 
kterého se přihlásili čtyři uchazeči. Je tedy z koho vybírat a 
přejme si, aby výběr byl šťastnější než minule. 



Jak jistě víte, město získalo budovy a pozemky v nemocnici 
zdarma od státu. Nesmí je do roku 2019 prodat a mělo je 
využívat jen pro zdravotnické účely. Podařilo se nám vyjednat 
se státním úřadem pro majetek, že areál může být využíván 
nejen čistě pro zdravotnictví, ale také může sloužit pro jiné 
veřejně prospěšné účely. Město tedy může prázdné bu-
dovy naplnit nějakými sociálními, vzdělávacími či bytovými 
záležitostmi. Co tedy s areálem zamýšlíme?
 Budovy bývalého dětského a zubního oddělení jsou nyní plně 
využité a slouží jako malá městská poliklinika a stanoviště 
rychlé záchranné služby. Tyto budovy chceme dále zvelebo-
vat a osamostatnit je od zbytku areálu. Již jsme dohodnuti 
na samostatné přípojce elektriky a dále bychom chtěli zřídit i 
samostatnou přípojku vody.
 Hlavní budova a budova bývalé gynekologie by měly i nadále 
sloužit pro lůžka následné péče a potřebný zdravotnický 
komplement. Právě na využití těchto budov bylo vyhlášeno 
výběrové řízení a bude záležet na novém provozovateli, jak 
velké prostory bude pro svou činnost potřebovat. V hlavní 
budově bezproblémově působí i oddělení chronické inten-
zivní péče společnosti Anesan, která má také zájem na ro-
zvoji poskytované zdravotní péče v prostorách nemocnice. 
Postupně plánujeme opravovat jednotlivé budovy i zvenku. 
Již nyní jsme obdrželi dotaci na výměnu oken, novou fasádu 
a střechu gynekologie.
V pavilonu bývalého infekčního oddělení bychom chtěli zřídit 
dům s pečovatelskou službou.  Již nyní je v rámci projektu na 
zlepšení mikroklimatických podmínek ve městě upravována 
nemocniční zahrada a tak by i toto místo mohlo v dohledné 
době najít své naplnění.  Může sloužit nejen pro seniory z 
plánovaného nového domova, ale také jako park pro občany 
města.
V budově staré polikliniky by bylo vhodné zřídit intervenčního 

centra pro matky v tísni, jehož potřebnost vyplývá z komunit-
ního plánu sociálních služeb. Na rozestavěnou budovu nové 
polikliniky hledáme nového majitele se zájmem dostavět 
objekt pro bytové účely. Musíme se držet státní metodiky 
stanovení ceny a v případě úspěchu by město muselo kupní 
cenu odvést do státního rozpočtu.
I nadále chceme podporovat poskytování sociálních služeb 
na základě zpracovaného komunitního plánu. Stěžejní in-
stitucí je však městská organizace Anna – sociální služby pro 
seniory.  Zde chceme dále zkvalitňovat poskytování služeb. 
Prověříme možnost dostavby domova o zařízení, ve kterém 
by se ošetřovatelé starali o pro osoby s většími nároky péči 
jako jsou osoby s Alzhaimerovou a Parkinsonovou chorobou.    

Kultura a památky
Chceme zrekonstruovat budovu a interiér kina a zasadit se o 
další využití prostor a naplnění kvalitním a rozmanitým pro-
gramem, aby se z této budovy stalo kulturní centrum města. 
Naším zájmem je i podpora městské knihovny a hledání 
odpovídajících prostor pro její činnost. Dále budeme 
pokračovat v přípravě na dostavbu křídla Podlipanského 
muzea , což by umožnilo přesun knihovny do míst blíže 
školám a pomohlo i ve využití a modernizaci samotného 
muzea.  Také otevřením zahrady muzea a zřízením venkovní 
expozice, by ve městě mohl vzniknout další veřejný prostor 
nejen pro potřeby škol, návštěvníků muzea ale i pro ostatní 
obyvatele či návštěvníky města.
I nadále budeme podporovat opravy památek a dokončení in-
stalací informačních tabulí. Prioritu vidíme v dokončení opra-
vy koruny českobrodských hradeb. Pokusíme se vyjednat s 
majitelkou části hradeb proti Lidovému domu pokračování 
prací i v tomto úseku.
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ředitel společnosti

č.3

Ing. Renata
Rahmová
učitelka SŠ

č.4

Jaromír Fischer
důchodce 

č.5

Bc. Ondřej
Batela
jednatel

 

č.7

Ing. arch. Josef 
Němeček
architekt

 

č.8

MVDr. Jaroslav 
Talacko
veterinární lékař

 

č.9

František Fuchs
důchodce

č.10

Mgr. Milan Plíva
důchodce

č.11

Petr Holeček
student

č.13

Jaroslav Malík
tiskař

č.12

Zdeněk Srba
soukromník

č.14

Jan Chaloupka
majitel pizzerie

č.15

Ing. Oldřich
Drahorád
stavitel č.16

Michal Borovička
živnostník

č.17

Ing. Lucie
Hovorková
řed. domova Anna č.18

Ludvík Kosina
technik

č.19

Ing. Zdeněk 
Škorpil
důchodce č.21

Dana Pažoutová
důchodkyně

č.20

Jeden za všechny, všichni za Brod!


