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10 P čili 10 problémů, které trápí naše město 
• 10 P je každoročně stanoveno na jednání Fóra města. 

• Život ve městě je tematicky rozdělen do několika skupin tzv. klíčových 
oblastí. 

• Skupina pro každou oblast vytipuje problémové záležitosti 

• Z nich se vyberou ty nejpalčivější. 

• Hlasováním v celém plénu, stanovíme návrh největších problémů 
města. 

• Tyto problémy se musí ještě ověřit anketou, zda jsou opravdu závažné 
i pro ostatní lidi, kteří neměli možnost zúčastnit se fóra. 

• Na jednání fóra další rok vedení města předstoupí před veřejnost a 
podá zprávu, jak problémové oblasti řešilo.  
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10 P v letech 2011 až 2014 
• Problémové oblasti se mohou rok od roku lišit podle aktuálnosti  

• Neměli by zapadnout i starší záležitosti 

• Od roku 2011 podle metodiky NSZM 

• Probíhá i ověření formou ankety 

• Seřazeno od nejdůležitějších 

• Rozdělení problémů podle semaforu 

• Splněné – sytě zelená  

• Před dokončením - světle zelená 

• Průběžně plněné – žlutě 

• Malý pokrok – světle červená 

• Nesplněné – sytě červeně 
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Fórum města 2011 
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Majetková kriminalita 

Řešení sociálně-patologických jevů 

Zvýšení kapacity mateřských škol 

Rekonstrukce a modernizace školní jídelny 

Chybějící bezbariérový přístup na nádraží 

Rekonstrukce kina na víceúčelový sál pro pořádání kulturních akcí 

Zvýšení rozpočtových prostředků na kulturu, sport a volnočasové aktivity 

Naučné stezky, cyklotrasy, cyklostezky, jejich vzájemné propojení i na památky 

Chybí cyklostezky a cyklotrasy, rozšířit cyklopruhy 

Neprůjezdnost centra města 
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Fórum města 2012 
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Řešení prostoru koupaliště ( + skatepark) 

Osobní bezpečnost při pohybu ve městě 

Rekonstrukce a modernizace školních budov, navýšení jejich kapacity 

Rekonstrukce a modernizace školní jídelny, navýšení její kapacity 

Vrátit jednosměrný provoz do ulic Jungmannova a Havlíčkova 

Řešení nemocniční zahrady a hřiště za 1.ZŠ pro sport, kulturu a aktivity volného času 

Zlepšení prostředí v LDN 

Dohled Policie ČR a Městské policie nad bezpečností dopravy  

Koncepce efektivního fungování Městské policie  

Vybudovat azylový dům pro osoby bez přístřeší a v obtížné životní situaci  

Přerozdělení výnosů z loterií pro sport, kultury a aktivity volného času 
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Fórum města 2013 
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Generel Kutilka 

Rekonstrukce technologie školní jídelny 

Stav komunikací ve městě a městských částech 

Oprava střechy v domově pro seniory Anna 

Veřejná sportoviště přístupná komukoliv 

Koncept efektivního fungování MP, osobní bezpečnost a problematika drog 
Příjmy z loterií v rozpočtu města důsledně na činnost, provoz a investice do 
oblastí - kultura, sport, NNO 

Ubytovna pro matky s dětmi v nouzi 

Majetkové řešení hřiště u 1. ZŠ 

Biotop - koupací jezírko 
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Fórum města 2014 
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Koncept efektivního fungování MP, osobní bezpečnost, problematika drog 

Stav komunikací ve městě a městských částech 

Biotop- koupací jezírko 

Vyrovnané hospodaření města, snížení nákladů na chod úřadu 

Příjmy z loterií v rozpočtu města důsledně na činnost, provoz a investice do kultury, sportu a NNO 

Oprava střechy v domově pro seniory Anna 

Rekonstrukce technologie školní jídelny 

Ubytovna pro matky s dětmi v nouzi 

Majetkové řešení hřiště u I. ZŠ 

Generel Kutilka - více projektů využití 
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Vyřešené problémy 
• Zvýšení kapacity mateřských škol 

• Zvýšení rozpočtových prostředků pro sport kulturu a volný čas  
z ohledem na příjmy z loterií 

• Neprůjezdnost centra města 

• Bezbariérový přístup na nádraží (těsně před dokončením) 

• Modernizace školní jídelny (termín dokončení září 2015) 

• Rekonstrukce kina na víceúčelový sál (termín dokončení říjen 2015) 

• Koncepce fungování městské policie (bude předložena na červnové 
jednání zastupitelstva)  
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Průběžně řešené problémy 
• Majetková kriminalita – jde o problém, který asi nepůjde úplně 

vymýtit, ale dle prezentace státní i městské policie na jednání komise 
bezpečnosti došlo v tomto roce k poklesu majetkovém kriminality.  
Na poli bezpečnosti bude nutné realizovat navržená opatření z 
koncepce fungování MP. 

• Bezpečnost dopravy – bezpečnosti dopravy se věnují strážníci městské 
i státní policie, přijali jsme mnoho opatření pro zvýšení bezpečnosti  
v dopravě, ale vyhráno ještě rozhodně není. 

• Naučné stezky, cyklotrasy a cyklostezky – v posledních letech vznikly 
dvě naučné stezky, byly přijata opatření vyplývající z generelu 
cyklodopravy a propojen Český Brod se Štolmíří. Chybí však spojení  
na Klučov, Zahrady, Tismice, Přistoupim či Novou Ves. 
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Průběžně řešené problémy 
• Rekonstrukce a modernizace školních budov a navýšení jejich kapacit 

– zase jde o opakující se činnost, podařilo se zateplit školy a vyměnit 
okna, nyní město nutně potřebuje zvýšit kapacitu prvního stupně ZŠ  
i školního stravování. 

• Zlepšení prostředí LDN - opravujeme budovu bývalé gynekologie  
a připravujeme pro jednání orgánů města seznam nutných investic  
v areálu nemocnice. 

• Stav komunikací ve městě - opraveny silnice v ulicích V Chobotě  
a Jatecká, příprava rekonstrukce Žižkovy ulice. 

• Generel Kutilka – je naplňován spoluprací SK Český Brod a TJ Slavoj  
za finanční podpory města. 
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Průběžně řešené problémy 
• Veřejná sportoviště přístupná komukoliv – mimo jiných vznikla dvě 

nová sportoviště, jedno nové hřiště na Škvárovně a venkovní fitness  
v Hálově zahradě, venkovní fitness chceme pořídit i na Škvárovnu. 
 

• Vyrovnané hospodaření města – v roce 2014 město hospodařilo  
s přebytkovým rozpočtem, přebytek roku 2014 je plánován k využití  
v rozpočtu letošního roku. 
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Nevyřešené problémy 
• Koupaliště, biotop, koupací jezírko 

• Jednosměrný provoz v Jungmannově ulici 

• Azylový dům pro osoby v tíživé životní situaci 

• Oprava střechy v domově pro seniory Anna 

• Majetkové řešení sportovišť u ZŠ Žitomířská a v areálu nemocnice 
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