
Českobrodská ALTERNATIVA

Vážení spoluobčané,
i díky Vašim hlasům se českobrodští Zelení mohli v minulém volebním období podílet na činnosti

zastupitelstva města a prosazovat program, s nímž byli Vašimi hlasy zvoleni. Vzhledem k poměru sil
na radnici se to sice ne vždy dařilo, přesto jsme za uplynulé čtyři roky získali cenné zkušenosti, na
nichž chceme dále stavět. Pro letošní komunální volby jsme spojili síly s aktivními občany ze všech
částí města, kterým není jeho budoucnost lhostejná, a v nadcházejícím klání se ucházíme o Vaši

důvěru pod společnou hlavičkou Českobrodské Alternativy s kandidátní listinou složenou ze zelených i
nezávislých kandidátů.

Program 2010

Zefektivníme práci městského úřadu a přiblížíme jej lidem. Všechny
rozvojové záměry budeme proto projednávat s občany formou anket,
veřejných slyšení i místních referend. Budeme prosazovat zveřejňování
všech podkladů a záznamů z jednání volených orgánů, a také veřejně 

přístupnou evidenci smluv uzavíraných městem. V rámci protikorupčních
opatření zavedeme pravidelný audit procesu přidělování veřejných zakázek.

Podporujeme využití areálu bývalého cukrovaru pro sektor služeb či lehčího
průmyslu, využívajícího moderní čisté technologie, s možností přilákat do

města nové investice a tím i nová pracovní místa. Část lokality navrhujeme
proměnit v sportovně rekreační oblast s přesahem přes Šemberu směrem

k rybníku Chodotín. 

Podpoříme investice do oprav a modernizace českobrodské nemocnice,
nezbytných pro její zachování. Budeme usilovat o vyjednání převodu budovy

polikliniky do majetku města, aby bylo možno řešit dlouholetý problém,
který nedostavěná budova představuje.

Zasadíme se o to, aby do rekonstrukce nádraží a přednádraží bylo zahrnuto
i prodloužení podchodu směrem na Havlíčkovo předměstí (Škvárovnu) a na

něj navazující vybudování záchytného parkoviště pro automobily a jízdní kola,
a to buď za finanční spoluúčasti města nebo za využití prostředků z evropských

fondů. Podpoříme vybudování protihlukových stěn v bezprostředním
sousedství železniční tratě v ulici Na Křemínku a části Masarykovy ulice.

Podporujeme omezení rychlosti automobilů v rezidenčních čtvrtích a navrácení
retardéru k  přechodu u Městského kulturního a informačního centra.

Chceme též znovu nastolit otázku zprůjezdnění centra města v obou směrech
alespoň pro cyklisty a osobní auta s cílem ulevit v současnosti přetížené

Kollárově ulici. Naším záměrem je také oživení projektu kruhového objezdu na
křižovatce ulic Zborovská, Krále Jiřího a Jana Kouly v takové variantě,

která by co nejméně zasáhla nejbližší okolí křižovatky.

Prosazujeme vypsání místního referenda k záměru krajského úřadu
Středočeského kraje na zkapacitnění rychlostní silnice I/12 v případě, že by se 

záměr týkal bezprostředního sousedství Českého Brodu. Změna tohoto rozsahu,
která je v přímém rozporu se závěry Strategického plánu města do roku 2022
a jeho hlavní tezí „Čisté a klidné město“,  by totiž představovala vážný zásah
do krajiny, nemluvě o zhoršení životních podmínek v částech města se silnicí

sousedících.

Zasadíme se o to, aby byla všem částem města věnována stejná pozornost
ohledně investic do jejich rozvoje. Budeme se seriózně zabývat problémem

nedostatku míst v mateřských školách v Českém Brodě i v Liblicích. Prosadíme
instalaci veřejného osvětlení v Zahradech, budeme se zabývat možnostmi
odkanalizování Zahrad a také projektem kanalizace ve Štolmíři, zejména

ohledně technického řešení projektu a informovanosti občanů Štolmíře o něm.

Budeme se zasazovat o posílení kamerového systému v místech s vyšší
koncentrací nebo rizikovostí kriminality, včetně městských parků,

a o zapojení města do projektu „Poznej svého strážníka“, kdy obyvatelé znají
své městské policisty a vědí, který z nich se stará o kterou část města.

Rozšíříme možnosti sportovního a rekreačního vyžití ve městě i blízkém okolí. 
Oživíme otázku rekonstrukce koupaliště, především přezkumu její případné
finanční nákladnosti a zvážení dalších možných variant využití této lokality.

Podporujeme vybudování sítě cyklostezek v návaznosti na přírodně a kulturně
zajímavá místa v okolí Českého Brodu. Obnovíme podchod pro pěší pod 

rychlostní silnicí I / 12 směrem k Podviničnímu rybníku.

Podpoříme vydání nové publikace věnované významným památkám Českobrodska,
 nebo spuštění její elektronické podoby, a vybavení památkově chráněných budov
v centru města informačními tabulemi. Znovu otevřeme otázku českobrodského

kina, rekonstrukce jeho budovy a jejího dalšího možného využití pro širší spektrum
kulturně-osvětových akcí.

Zelená stopa 2006 – 2010

Českobrodští Zelení za svého působení v 
zastupitelstvu města mimo jiné pomohli:

- zabránit plánu ministerstva zemědělství
ČR na vybudování rotipovodňové
přehrady v Dolánkách, která by

ohrozila zdroje pitné vody pro město,
nacházející se v této oblasti

- prosadit dodržení zákonných postupů ve 
věci prodeje městských pozemků u Poříčan 

a dalšího nakládání s nimi, zejména
v souvislosti  s ochranou krajiny a půdního fondu

Českobrodští Zelení vedli Komisi životního
 prostředí, která ve spolupráci s dalšími

institucemi řešila především následující témata:

- vybavení městských parků a dalších
lokalit ve městě stojany se sáčky pro psy

- vytvoření komplexního katastru divokých
skládek na území Českého Brodu, Liblic i Štolmíře
- příprava projektů revitalizace Jiráskových sadů
a parku na Havlíčkově předměstí (Škvárovně)

- boj se znečištěním Šembery komunálním
odpadem i průmyslovými chemikáliemi

Českobrodští zelení se v uplynulých 4 letech
podíleli rovněž na následujících projektech:

- zpracování koncepce Strategického
plánu města pro období let 2007 – 2022

- vybudování naučné stezky propojující přírodní
lokalitu v okolí rybníků v Zahradech s

tuchorazskou hláskou, jednou
z význačných památek Českobrodska 

Kandidátní listinu Českobrodské Alternativy a podrobný program, s nímž se uchází o Vaši podporu, najdete na http://www.zeleni-cbrod.cz


