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Slovo starosty 
 
Vážení občané! 
 
Stejně tak jako v minulých letech jsme pro vaše potřeby zpracovali výroční zprávu města, ze které se 
můžete dozvědět, čím se městský úřad a městské příspěvkové organizace v roce 2019 zabývaly. I z 
letošní zprávy získáte základní přehled o městě, jeho struktuře, příspěvkových organizacích, strate-
gickém plánování nebo hospodaření města. Materiál obsahuje také velké množství tabulek, grafů, 
přehledů a fotografií, pomocí nichž se snažíme dokreslit, o jak rozmanitý rok šlo. Na tomto místě 
mám tu čest okomentovat a ve stručnosti přiblížit, jak z pozice vedení města vidíme rok 2019. 
Velkým tématem bylo zpracovávání nového regulačního plánu. Předložený návrh získal souhlasná 
stanoviska orgánů veřejné správy, avšak na veřejném projednání se setkal s vcelku zásadním odpo-
rem veřejnosti. Vůči návrhu nového regulačního plánu přišlo přes dvě stovky námitek a připomínek, 
s kterými se musí úřad vypořádat a předložit materiál k rozhodnutí zastupitelstvu města.  
 
Zásadní investiční akcí roku 2019 bylo zahájení přestavby bývalé výměníkové stanice v areálu nemoc-
nice na školní jídelnu a též současné nemocniční kuchyně na kuchyň školní. Tím chceme zajistit nejen 
dostatečnou kapacitu jídel pro českobrodské školy, abychom nemuseli jídlo dovážet až z Milovic. Ale 
též navazujeme na již ukončené realizace a upravujeme poměrně zanedbaný nemocničního areálu v 
moderní víceúčelový prostor. Další proměnou prošla i nemocniční zahrada.  Stávající nemocniční 
kuchyně se bude stěhovat do též upravovaných menších prostor po lékárně Pilulka. 
 
I v tomto roce jsme pokračovali v investicích do školních budov. Mimo jiné na základní škole 
v Tyršově ulici byly vybudovány dvě nové odborné učebny. Projektově se též pokročilo na přípravě 
dostavby hlavní budovy základní školy v Žitomířské ulici a též se rozhodlo o uspořádání vyzvané archi-
tektonické soutěže na novou mateřskou školku v Kollárově ulici.  
 
Významnou proměnou prošla i hlavní budova radnice, která má novou fasádu a okna.  Zásadní pro-
měnu zaznamenal i úsek informačních technologií, jenž je pro veřejnost patrná hlavně v podobě elek-
tronická úřední desky a rezervačního systému.  Naopak práce na moderních prostorech pro potřeby 
pokladny, podatelny a městské policie se z důvodů složitější projektové přípravy i velké finanční ná-
ročnosti bohužel v roce 2019 nerozjely. 
 
Ale nejen investicemi se město a jeho organizace zabývají. Připravuje se mnoho různých zajímavých 
projektů a bude záležet hlavně na zastupitelích a neméně na potřebných financích, zda se dočkají 
realizace. Pro příklad mohu zmínit terénní základnu ve Vrátkově, nové poradenské centrum 
v nemocnici či stezky propojující město s krajinou i okolními obcemi.  Neboť některé projekty jako 
například senior taxi či univerzita třetího věku se setkaly s velkým zájmem a můžeme je hodnotit jako 
úspěšné. Ke konci roku též došlo ke sloučení příspěvkové organizace Městská knihovna 
s informačním centrem a kulturním domem, které do té doby fungovaly pod městem, do jedné kul-
turní organizace. Přejme si, aby i tato změna byla změnou k lepšímu a nová organizace byla význam-
ným hráčem na kulturním poli města.  
 
Z výroční zprávy města se samozřejmě dozvíte mnoho dalších zajímavých informací, které jsem na tak 
krátkém prostoru nemohl obsáhnout, ale to neznamená, že by byly méně důležité, než záležitosti 
výše zmíněné. Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na rozvoji našeho města podílí myš-
lenkou, radou, prací či třeba oprávněnou kritikou. Dle mého názoru má Český Brod za sebou další 
úspěšný rok a doufám, že i v roce následujícím budeme pokračovat minimálně v podobném trendu. 
Jakub Nekolný – starosta města 

Jakub Nekolný 
starosta města 
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1. ÚVOD 
VOD 
Město Český Brod s rozlohou 1 971 ha najdete ve Středočeském kraji, 35 km východně od Prahy. Leží 
na hlavní trati Praha – Kolín. Je centrem převážně zemědělského regionu a vykonává činnost obce 
s rozšířenou působností pro 24 obcí na rozloze 18 431 ha s celkovým počtem 21 537 trvale přihláše-
ných obyvatel. Se svými třemi místními částmi - Zahrady, Liblice a Štolmíř je druhým největším měs-
tem kolínského okresu. K trvalému pobytu se v Českém Brodě k 31. 12. 2019 přihlásilo 7 049 obyva-
tel. 
 
Královské město Český Brod, dříve Biskupský Brod, má bohatou minulost spadající do 12. století, kte-
rá je tvořena událostmi a příběhy, jejichž jevištěm bylo samo město, jeho hradby, měšťanské domy, 
náměstí a sakrální stavby. Město se může pochlubit historickým centrem, kterému vévodí stará rad-
nice a kostel sv. Gotharda s kamennou zvonicí. Za zmínku určitě stojí i novorenesanční radnice č. p. 
70, dnešní sídlo MěÚ, která sloužila dříve jako záložna. Milovníci temných zákoutí mohou navštívit 
českobrodské podzemí.  Sklepení byla významná po velkém rozmachu pivovarnictví ve 14. st., kdy 
sloužila k uskladnění piva a surovin potřebných k jeho vaření. Období husitství připomíná stálá expo-
zice v Podlipanském muzeu a Pomník bitvy o Lipan. Ve Štolmíři se nachází jedna z nejvýznamnějších 
památek na Kolínsku barokní kostel sv. Havla (postavený v letech 1710 – 1750, autorem původního 
projektu současné stavby je pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů František 
Maxmilián Kaňka).  
 
Cyklisté i turisté mohou využít naučnou stezku Zahrady nebo Ovocnou středočeskou stezku, která své 
návštěvníky provede českobrodským krajem ovocnářství.  
 
Český Brod žije bohatým kulturním, společenským i sportovním životem. Důkazem toho je aktivní 
činnost různých neziskových sdružení, spolků a sportovních organizací. 
 
Nejvýznamnější událostí roku 2019 bylo 30. výročí Sametové revoluce, ke kterému jsme v KD Svět 
přispěli besedou a vzpomínkovým večerem převážně místních pamětníků.  V našem městě jsme však 
oslavili i dvě stá výročí. V květnu 2019 to bylo sté výročí úmrtí významného rodáka a architekta Jana 
Kouly, kterému byla věnována pietní setkání na místním hřbitově a přednáška a výstava v KD Svět. 
V říjnu jsme oslavovali 100 let existence Gymnázia Český Brod, kdy proběhlo také velkolepé setkání 
absolventů s doprovodným programem. Se svoji zdravicí přijela i delegace partnerského města Kön-
gen a zástupci KÚ Středočeského kraje.  
 
 

   
Ilustrační foto oslav: 30. výročí Sametové revoluce, 100 let od úmrtí Jana Kouly, 100 let existence gymnázia 
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1.1  Základní údaje o městě 
 
 
Město Český Brod leží ve Středočeském kraji na katastrální ploše 1 971 ha.  
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 7 046  
IČO: 00235334 
DIČ: CZ00235334   
 
Tel: 321 612 111 
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz 
E-podatelna: epodatelna@cesbrod.cz 
Internetové stránky města: www.cesbrod.cz 
 

 
Obce v rozšířené působnosti města (ORP): 
Břežany II, Bříství, Černíky, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Měs-
tys Kounice, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tu-
choraz, Tuklaty, Vitice, Vrátkov, Vykáň. (Celkem 24 obcí s celkovým počtem 21 537 trvale přihláše-
ných obyvateli.) 
 
Partnerská města:  
• Köngen, Spolková republika Německo, 
• Southwell, Velká Británie, 
• Pontarlier, Francie, 
• Česká města s názvem Brod.   
 
 
Mezi česká partnerská města patří: 
Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod a Brod nad Dyjí. V uplynulém roce se před-
stavitelé zmíněných měst setkávali například na putovní výstavě fotosoutěže Brody v Brodě a akce 
Brody sportují, kterou jsme měli tu čest v roce 2019 pořádat. 
 
Mezi další akce partnerských měst s husitskou tradicí patří i Husova pouť.  

 

   
Ilustrační foto z akce Brody sportují  
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2. ORGÁNY MĚSTA 
 

2.1 Vedení 
 

 

Starosta  
Bc. Jakub Nekolný 
ODS  
e-mail: nekolny@cesbrod.cz   
 

  

 

Místostarosta  
Mgr. Tomáš Klinecký  
TOP 09  
e-mail: klinecky@cesbrod.cz 
 
 

 

Tajemník MěÚ Český Brod 
Ing. Aleš Kašpar  
e-mail: kaspar@cesbrod.cz 
 

 
 

2.2 Zastupitelstvo města 
 
 

• Lucie Baslová/Šmejkalová (Českob-
roďák SNK) 

• Hájek Václav (ANO 2011) 
• Havlíček Jiří (Českobroďák SNK) 
• Hovorková Lucie (ODS) 
• Charvát Tomáš (Pro Brod) 
• Janík Pavel (SNK - Zájmy Českého  

Brodu) 
• Klinecký Tomáš (TOP 09 a nezávislí) 
• Kokeš Jaroslav (Českobroďák SNK) 
• Korec Václav (KSČM) 
• Kratochvílová Jana (TOP 09 a nezávislí) 
• Kulhánková Jana -  rezignace 

20. 9. 2019 (SNK - Zájmy Českého  
Brodu) 

• Majer Milan (ODS) 
• Málek Metoděj (Českobroďák SNK) 
• Mrvík Vladimír Jakub (Pro Brod) -

rezignace 1. 2. 2020   
• Nekolný Jakub (ODS) 
• Přikryl Jan (Pro Brod) - od 2. 2. 2020 
• Slavík Jiří (TOP 09 a nezávislí) 
• Stuchl Jiří (Starostové a nezávislí) 
• Sýkora Jan (SNK - Zájmy Českého  

Brodu) - od 21. 9. 2019   
• Sýkora Jaroslav (ANO 2011) 
• Talacko Jaroslav (ODS) 
• Ulík Filip (TOP 09 a nezávislí) 
• Vlasák Martin (ODS) 
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2.3 Rada města 
 
 

 

Starosta  
Bc. Jakub Nekolný 
ODS  
e-mail: nekolny@cesbrod.cz   
 

 Místostarosta  
Mgr. Tomáš Klinecký  
TOP 09  
e-mail: klinecky@cesbrod.cz 
 
 

 Mgr. Pavel Janík 
SNK - Zájmy Českého Brodu 
e-mail: janik@cesbrod.cz 
 

 Tomáš Charvát 
Pro Brod 
 e-mail: charvat@cesbrod.cz 

 

Ing. Milan Majer 
ODS 
 e-mail: majer@cesbrod.cz 

 Bc. Jiří Stuchl 
STAN 
e-mail: stuchl@cesbrod.cz 

 

Ing. Filip Ulík 
TOP 09 
e-mail: ulik@cesbrod.cz 
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2.4 Výbory a komise  
 
FINANČNÍ VÝBOR 

• Jana Kulhánková - předsedkyně  
do 4. 12. 2019 

• Filip Ulík - předseda od 5. 12. 2019 
• Renata Rahmová  
• Eva Tožičková 
• Lucie Baslová (Šmejkalová) 
• Jaromír Fisher 
• Boris Podhorský 
• Barbora Tyglová 
• Petr Novák 
• Miroslav Řídký 

 

KOMISE BEZPEČNOSTI 
• Libor Žofka - předseda 
• Václav Hájek 
• Jiří Havlíček 
• Martin Pačes 
• Jan Pardubský 
• Miloš Polák 
• Vladimír Salamánek 
• Jan Svoboda 

KONTROLNÍ VÝBOR 
• Metoděj Málek - předseda 
• Jan Bouda 
• Václav Hájek 
• Pavel Hertl 
• Pavel Kvasnička 
• Evžen Pospíšil 
• Hana Sixtová 

 

KOMISE PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 
• Irena Kuklová - předsedkyně 
• Gabriela Borovská 
• Lenka Jelínková  
• Petr Smažil 
• David Žofka 

 

KOMISE PRO REGENERACI MPZ 
• Vladimír Jakub Mrvík – předseda 
• Zdenka Bočková 
• Markéta Havlíčková 
• Jan Firbas  
• Jitka Kocourková 
• Lenka Kovářová 
• David Novotný 
• Jaroslav Petrásek 
• Jan Psota 
• Ludmila Raková 
• Martin Semrád 
• Irena Vomáčková 

 

KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS 
• Josef Ležal – předseda 
• Michaela Fikejzová 
• Marcela Chuchlová 
• Pavel Kvasnička 
• Iveta Librová 
• Milan Majer  
• Diana Minaříková 
• Jaroslav Petrásek 
• Jiří Pospíchal 
• Renata Tejnská 

KOMISE PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A STAVEBNICTVÍ 
• Jan Přikryl – předseda 
• Michal Fott 
• Pavel Fuchs 
• Markéta Havlíčková 
• Václav Korec 
• Petr Kovář 
• Richard Lupoměský 
• Milan Majer 
• Jaroslav Petrásek 
• Jiří Pospíchal 

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ 
• Tomáš Charvát – předseda 
• Jana Bízková 
• Darina Doškářová  
• Martin Dušek 
• Pavel Janík 
• Vladimír Jakub Mrvík 
• Jakub Nekolný 
• Jiří Slavík 
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• Petr Smažil  
• Jaroslav Sýkora 
• Martin Vlasák 

 
KULTURNÍ KOMISE 

• Karolína Blažková – předsedkyně 
• Petr Fořt 
• Tomáš Charvát 
• Irena Kuklová 
• Eva Petrásková 
• Lucie Ulíková 
• Eva Vedralová 
• Tomáš Vondra 

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• Jaroslav Najbert - předseda 
• Karolína Blažková 
• Pavel Bretšnajdr 
• Roman Frodl 
• Lucie Kolingerová 
• Milan Majer 
• Vladimír Martínek 
• Michala Misterková 
• Jan Rákocy 
• Hana Sixtová  
• Ladislav Velehradský 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA,  
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A MA21  

• Jakub Nekolný – předseda 
• Petr Čermák 
• Petra Ištvániková 
• Renata Neufusová 
• Petr Fořt  
• Jana Tůmová 

 

 

2.5 Organizační schéma města 
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3. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
 

3.1 Strategický plán 
 

První Strategický plán rozvoje města byl vypracován v roce 2007 s vizí na 15 let a schválen zastupitel-
stvem města v prosinci téhož roku. Od roku 2007 byla realizována řada cílů, které plán stanovil, a pro 
rozvoj města byly získány významné prostředky z EU a dalších zdrojů. Po čtyřech letech byl proto 
Strategický plán aktualizován, a to na úrovni specifických, tedy realizačních cílů. Strategický plán je 
rozdělen do 10 klíčových oblastí: 1. Vzhled města, životní prostředí a zeleň 2. Podnikání, zaměstna-
nost a služby 3. Doprava 4. Bydlení 5. Zdravotnictví a sociální služby 6. Bezpečnost 7. Cestovní ruch 8. 
Vzdělávání 9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce 10. Rekreace, sport a aktivity volného času.  
 

3.2 Územní plánování 
 
V záři 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu Územního plánu, který po zapracování připomínek 
zastupitelstvo města 21. 12. 2016 schválilo.  
Zastupitelstvo města dále vydalo 17. 12. 2018 opatření obecné povahy číslo 1/2018 - změna číslo 1 
ÚP Český Brod. Dále konstatovalo, že před vydáním změny číslo 1 ÚP Český Brod, ověřilo soulad ná-
vrhu změny číslo 1 ÚP Český Brod ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona s politikou 
územního rozvoje ČR v aktuálním znění, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v aktuál-
ním znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem nadřízeného orgánu tj. Krajského úřadu 
Středočeského kraje.  
Územní plán je zveřejněn na webu města: www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan. 
V květnu 2019 byl veřejnosti předložen návrh Regulačního plánu, ke kterému se sešlo přes 200 námi-
tek a připomínek. Jejich vypořádání se protáhlo až do roku 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrační obrázek výkresu Regulačního plánu 
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3.3 Akční plán na rok 2019 - 2020 
 
Ke Strategickému plánu je každoročně zpracováván tzv. Akční plán, který stanovuje konkrétní speci-
fické cíle, akce a projekty pro daný rok a umožňuje provázat strategii se zásadními dokumenty města 
jako je rozpočet města či rozpočtový výhled. Zastupitelstvo města na svém 4. řádném zasedání dne 
23. 1. 2019 vzalo na vědomí vyhodnocení Akčního plánu na období 2018 - 2019 a schválilo návrh 
Akčního plánu na období 2019 - 2020. 
 
Společná kritéria pro volbu priorit: 

• Naplňování Strategického plánu, 
• Naléhavost řešení, 
• Možnost získání finančních zdrojů, 
• Potřebnost, 
• Význam, 
• Reálnost. 

 
Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím softwarového 
produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu spolupráce. Schválený 
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a další významné dokumenty jsou zveřejněny pro-
střednictvím internetových stránek města. Na jejich aktualizaci nebo nově vytvořené dokumenty je 
veřejnost upozorňována opět na webu města a v měsíčníku Českobrodský zpravodaj. Zde se také 
nejčastěji dočte, jak se naplňují cíle strategie města.  
 

 

VÝBĚR VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ ZAPOČATÝCH I UKONČENÝCH V ROCE 2019 
• Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě (2018 - 2019), 
• Živá zahrada (2019), 
• Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70 (2019), 
• Nové funkce IS města Český Brod (2018 - 2019), 
• Komunitní plánování sociálních služeb (2018 -2019), 
• Podzemní kontejnery ul. Palackého (2019 – 2020), 
• Rekonstrukce části objektu bývalé nemocnice na školní kuchyni a jídelnu (2019 – 2020), 
• Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova (2019 – 2020), 
• Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě (2017 - 2020), 
• Singltrek v Dolánkách (2019 - 2020), 
• Sdílené radosti a strasti škol III (2018 – 2021), 
• Český Brod - výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské (2019), 
• Český Brod - výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské (2019), 
• Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod (2019), 
• Úpravy ve dvoře č.p. 56, Český Brod (2019), 
• Smlouva čištění koryta Šembery od Pivovarského jezu po MŠ Sokolská (2019), 
• Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým Vrchem - etapa 2. (2019), 
• Veřejné osvětlení Liblice – ul. Ve Staré vsi (2019), 
• Veřejné osvětlení Liblice – ul. Lstibořská (2019), 
• Český Brod – ul. Kollárova - vjezd a zpevněná plocha areálu ZZN (2019), 
• Rekonstrukce části chodníku ul. Tyršova (2019). 
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3.4 Benchmarking  
 
Od roku 2011 je Město Český Brod zapojeno v Benchmarkingové iniciativě 2005 (dále jen BI), což je 
dobrovolné sdružení měst, která pomocí dlouhodobě vyvíjené metodiky porovnávají nákladové, vý-
konové a kvalitativní ukazatele týkající se provozu městských úřadů a výkonu agend jak v přenesené, 
tak i v samostatné působnosti. 
 
BI je příležitostí pro města sdružená v Benchmarkingové iniciativě 2005 k neustálému zlepšování, 
porovnáváním sledovaných ukazatelů s ostatními úřady. BI pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a dává 
příležitost ke sdílení postupů dobré praxe. Umožňuje analýzu časových řad a trendů. Metodika BI je 
průběžně optimalizovaná a reaguje na legislativní změny i nové potřeby zúčastněných měst. V roce 
2019 se zástupci Českého Brodu účastnili práce minitýmu personalistů. Většina údajů v tabulkových 
přehledech uvedená ve výroční zprávě vychází z údajů uvedené iniciativy. 
 
Český Brod po čase uspořádal červnové jednání pracovní skupiny D. Zástupci Českého Brodu se v roce 
2019 účastnili i dalších dvou pracovních schůzek PS D Benchmarkingové iniciativy 2005. V roce 2019 
se analyzovala následující témata:  
4. 4. - 5. 4. 2019 – Týn nad Vltavou (občanské průkazy, osobní spis zaměstnance – GDPR a ESS, při-
pomínky k analýze financování přenesené působnosti MV ČR), 
3. 9. - 4. 9. 2019 – Nový Bydžov (stavební úřady, ÚP a památky, odpady, personalistika), 
6. 7. - 7. 6. 2019 – Český Brod (životní prostředí – ovzduší, ZPF, skládkování, koordinovaná stanoviska, 
přestupkové agendy). 
 
 

3.5 Zdravé město 2019 
 
Projekt Český Brod – Zdravé město a místní Agenda 21 je souhrnem činností, jejichž realizace by měla 
vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN - WHO) 
agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. 
Metodika projektu propojuje dva celoevropské programy - „Zdravé město WHO“ a „Místní Agendu 
21“. Také v roce 2019 jsme realizovali projekt Zdravého města a Místní Agendy 21 (MA21), resp. na-
plňování jednotlivých kritérií prostřednictvím konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd. 
Tyto aktivity bylo možné průběžně sledovat na webových stránkách města Český Brod 
www.cesbrod.cz/zdravy-brod/ a v neposlední řadě v místním tisku Českobrodském zpravodaji, který 
je rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města. 

Zmíněný projekt se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují 
základní zázemí. Je však projektem komunitním, který si klade za cíl zvyšování kvality života obyvatel 
v našem městě a podporu zdraví. To vše při respektováni principů udržitelného rozvoje, který je  
v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti. Rozvojovou vizí 
města je „Český Brod – královské místo pro život“. 

 

Zdravé město je nutné chápat jako dlouhodobý a stále vyvíjející se 
projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových 
aktivit města. Nelze tedy chápat pojem „Zdravé město“ jako současný 
a ukončený stav města.  
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Dne 17. 6. 2009 Zastupitelstvo města Český Brod schválilo na svém řádném 
30. zasedání vstup města Český Brod do asociace Národní sítě zdravých 
měst. Jejím členem jsme doposud. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
je zájmovým sdružením právnických osob, jehož posláním je propojovat mu-
nicipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematic-
ké podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného 

rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. 

 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí principy 
udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré a udr-
žitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní Agenda 21 
zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení  
ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také je-
jich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života  
v delším časovém horizontu. MA21 se věnuje řadě činností, jejichž realizace 

by měla vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN - 
WHO) agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Metodika projektu 
propojuje dva celoevropské programy „Zdravé město WHO“ a „Místní Agendu 21“.  

 
Nosnými pilíři v úspěšnosti naplnění kritérii MA21 a naplnění cílů strategického plánu města je síťo-
vání mezi spolky, podnikateli i úřadem a práce s veřejností. Dalším významným faktem je i stabilní 
tým vedoucích jednotlivých odborů, které jsou významnou součástí týmu a odborníky. 
 

Ilustrační fotografie aktivit agendy MA21 a Zdravého města 
 

Aktivita  MJ  Počet  Komentář  
Komunitní kampaně Počet  5 Den Země - "Ukliďme Pošembeří!" 2019, Den rodi-

ny, Město v pohybu, Světový den pro rozvoj infor-
mací, Dny evropského dědictví 

Veřejná projednání/ 
kulatý stůl 

Počet  8 Veřejné setkání - na téma nová čtvrť Cukrovar - 
Liblické předměstí, Veřejné setkání - Jaká je bu-
doucnost rozvoje našeho města?, Představení Re-
gulačního plánu městské památkové zóny a jejího 
okolí pro Český Brod, Veřejné setkání  - Změny 
dopravního režimu v oblasti Škvárovna, Druhé ve-
řejné setkání - na téma Nová čtvrť Cukrovar - Liblic-
ké předměstí, Veřejné setkání s občany - Jak se vám 
žije na sídlišti Jahodiště?, Veřejné setkání s občany 
- Jak může vypadat sídliště Jahodiště?, Veřejné 
projednání Komunitního plánu 

Vzdělávací akce Počet  7 Panelová výstava Český Brod očima studentů archi-
tektury, Seminář Smysluplné hospodaření s dešťo-
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vou vodou, Dopravní den, studium Virtuální univer-
zity třetího věku, IT kurzy pro 50+, Seminář Česká 
kotlina - poušť nebo oáza (akce pro veřejnost), 
Seminář Česká kotlina - poušť nebo oáza (akce pro 
školy) 

Spolupráce veřejné správy, 
NNO a podnikatelů 

Počet  1 Adventní průvod světýlek 

 
 
 

3.6 Akce města pro veřejnost 
Městské akce byly podpořeny z Fondu sportu, kultury a volného času částkou 678 500 Kč. 
 
Název organizace Poskytnutá dotace (Kč) 
Skupinová výměna žáků gymnázií Český Brod - Lichtenfels (Německo) 20 000 
Výměnný pobyt studentů s partnerskou školou v Pontarlier (Francie) 17 500 
Oslavy 100. výročí založení Gymnázia Český Brod 53 000 
Město v pohybu - III. ročník 105 000 
Bitva u Lipan 2019 60 000 
Podlipanské hudební slavnosti 2019 130 000 
Brod 1995, VI. ročník 82 000 
Klasika Viva Český Brod 2019 30 000 
Čertování 30 000 
Letní kino 30 000 
Adventní akce (vánoční strom, průvod světýlek) 121 000 
CELKEM 678 500 

Tab. Akce města pro veřejnost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Foto z akcí Mikuláš v podzemí/Čertování, Podlipanské slavnosti a Město v pohybu  
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3.7 Granty zdravého města  
 
V dotačním programu města na podporu zájmových organizací byly rozděleny částky:  
• PROGRAM Č. 1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO: 1 500 000 Kč 
• PROGRAMU Č. 2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizova-
nými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města: 494 000 Kč 
• PROGRAMU Č. 3  - investice NNO: 500 000 Kč a na neinvestiční akce: 500 000 Kč 
• Financování sportovních zařízení v majetku města: 2 750 000 Kč (TJ Liblice - víceúčelové hřiš-
tě s umělým povrchem, osvětlení hřiště) a 30 000 Kč (TJ Liblice - oprava střechy šaten) 
 
 
 
Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 
Název organizace Poskytnutá dotace (Kč) 
Českobrodský spolek šachovní 10 000 
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s. 40 000 
Stáj NaPoli z.s. 14 000 
Corridoor z.s. 60 000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s. 60 000 
SK Český Brod z.s. 240 000 
Srdcovky z.s. 22 000 
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s. 25 000 
T. J. Sokol Český Brod 210 000 
TJ Liblice z.s. 160 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s. 529 000 
VOX Bohemicalis, z.s. 130 000 
CELKEM 1 500 000 

Tab. Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 
 

      
Ilustrační foto aktivit Programu č. 1  
 

Program č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, 
mládeží a seniory, reprezentace města 

Název organizace Poskytnutá dotace (Kč) 

Corridoor z.s. 18 000 
CSC klub z.s. 8 000 
Českobrodský spolek šachovní 12 000 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě 2 000 
Guardia Broda Bohemicalis z.s. 28 000 
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s. 27 000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s. 21 000 



16- 
 

Klub českých turistů, odbor Český Brod 32 000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod 18 000 
Společnost přátel gymnázia Český brod, z.s. 10 000 
Spolek přátel obce Liblice 14 000 
Srdcovky z.s. 14 000 
TJ Liblice z.s. 16 000 
LECCOS z.s. 28 000 
SK Český Brod z.s. 41 000 
T. J. Sokol Český Brod 22 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s. 159 000 
Martin Habada 24 000 
CELKEM 494 000 

Tab. Program č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží 
a seniory, reprezentace města 
 

       
Ilustrační foto akcí Programu č. 2 
 
Program č. 3 - Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO 
Název organizace Poskytnutá dotace (Kč) 
Guardia Broda Bohemicalis z.s.  50 000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s. 90 000 
SK Český Brod z.s. 100 000 
T. J. Sokol Český Brod 150 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s. 110 000 
CELKEM neinvestiční akce 500 000 

 
SK Český Brod z.s. 150 000 
T. J. Sokol Český Brod 200 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s. 150 000 
CELKEM investiční akce 500 000 

Tab. Program č. 3 - Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO 
 

           
Ilustrační foto akcí Programu č. 3 
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4. HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
 
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: https://rozpocet.cesbrod.cz/rr/ 
 
Celkový objem příjmů za rok 2019 činil 251 674 tis. Kč a celkový objem výdajů za rok 2019 činil 239 
768 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo 11 906 tis. Kč. 
 
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků za rok 2019 činily 7 314 tis. Kč.  
Dlouhodobé závazky z přijatých úvěrů k 31. 12. 2019 činily celkem 38 250 tis. Kč. 
 
Finanční ukazatele (v tisících Kč) 
  Rozpočet Úprava Skutečnost Plnění 
Příjmy 248 243,20 256 262,86 251 674,13 98% 
Výdaje provozní -153 529,20 -165061,92 -160 289,52 97% 
Výdaje investiční -92 600,00 -93 936,94 -79 478,16 85% 
Přebytek/ schodek 2114,00 -2 736,00 11 906,45 -435% 
Financování -2 114,00 2 736,00 -11 906,45  
 
Majetek 
Majetek celkem 1 105 041,16 
Dlouhodobý hmotný majetek 926 412,90 
Pohledávky brutto 118 498,80 
Krátkodobé pohledávky brutto 118 166,70 
Krátkodobé pohledávky netto 104 509,00 
Krátkodobý finanční majetek 52 494,22 

 Pohledávky 
Cizí zdroje celkem 155 998,62 
Dlouhodobé závazky 67 465,57 
Krátkodobé závazky 88 133,06 

 Hospodaření 
Náklady 229 208,13 
Výnosy 256 713,48 
Výsledek hospodaření 27 505,35 

 Dluhová služba 
Přijaté půjčené prostředky 0,00 
Hrazené úroky 705,40 
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků 7 313,80 
Dluhová služba celkem 8 019,20 

 
• Podrobný závěrečný účet 2019 na webu města: https://www.cesbrod.cz/section/rozpocet  
• Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019: 

https://www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/audit2019.pdf 
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5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY, NEZISKOVÉ  
ORGANIZACE 
 

5.1 Příspěvkové organizace města 
Město je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací (PO). Základní informace i jejich výroční zprávy 
najdete na jejich internetových stránkách. Komunikace a řízení v uplynulém roce usnadnilo využití 
systému Lotus Notes mezi zřizovatelem a PO. 
 
Kontaktní informace:  
• MŠ Kollárova - www.msletadylko.cz, 
• MŠ Liblice - www.skolka-liblice.cz, 
• MŠ Sokolská - www.mssokolska.cz, 
• ZŠ Tyršova - www.2zscbrod.cz, 
• ZŠ Žitomířská - www.zszitomirska.info, 
• Technické služby Český Brod - www.tsceskybrod.cz, 
• Městská knihovna -www.knihovna-cbrod.cz,  
• Domov Anna - www.domov-anna.cz. 
 
 

     
 Ilustrační foto činnosti příspěvkových organizací  
 

5.2 Organizační složky 
 
MĚSTSKÁ POLICIE 
Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rám-
ci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony (např. zák. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách). Městská policie Český Brod je orgánem města, 
který byl zřízen zastupitelstvem města obecně závaznou vyhláškou č. 4/2003. 
  
V roce 2019 provádělo výkon služby 14 zaměstnanců městské policie. Z toho bylo 10 strážníků s 
osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a 4 zaměstnanci, kteří prová-
dějí obsluhu MKDS, PCO, zajištění tísňové péče pro Život Plus. V roce 2019 posílili činnost MP čtyři 
zaměstnanci prevence kriminality, kteří se podíleli na hlídkové službě v katastru města Český Brod. 
  

http://www.msletadylko.cz/
http://www.skolka-liblice.cz/
http://www.mssokolska.cz/
http://www.2zscbrod.cz/
http://www.zszitomirska.info/
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V průběhu roku 2019 byli čtyři strážníci vysláni na povinné přeškolení (prolongace) před uplynutím 
platnosti osvědčení a po úspěšném složení zkoušky na Policejní akademii před komisí MV se zpět 
zařadili do výkonu služby.    
 
Úsek Počet pracovníků 
Strážník - pověřen vedením MP, zbrojíř, odchyt toulavých zvířat                                           1 
Strážník – zástupce pověřeného strážníka vedením MP, zbrojíř, odchyt toula-
vých zvířat                                          

1 

Strážník - zbrojíř, odchyt toulavých zvířat 7 
Strážník – zbrojíř, odchyt toulavých zvířat, psovod                                1 
Tab. Personální zastoupení odboru  
 
    
Na základě současných požadavků města je personální zabezpečení Městské policie Český Brod do-
stačující. Městská policie nemá nepřetržitý provoz. 
 

V roce 2019 disponovala městská policie jedním osobním 
motorovým vozidlem zn. Škoda Kodiaq. 
Tak jako i v minulém období se budou strážníci chovat k 
občanům maximálně vstřícně. Při řešení přestupků bu-
dou strážníci postupovat tak, aby došlo především k ná-
pravě a dodržování platných právních předpisů bez nad-
bytečně uložených blokových pokut nebo následnému 
řešení u správních orgánů. V roce 2020 budou strážníci 

městské policie plnit všechny úkoly stanovené příslušnými zákony. Důraz v následujícím období bude 
kladen především na plnění: plánu hlavních úkolů, koncepce, spolupráci s asistenty prevence krimina-
lity.    

 
 

 
Přehled výkonů Počet 
Vyřešené přestupky v blokovém řízení 1 210 
Zkrácené + správní řízení 7 294 
Z toho na úseku dopravy 915 
Z toho překročení rychlosti 252 
Z toho alkohol 0 
Z toho veřejný pořádek 0 
Z toho občanské soužití 0 
Z toho proti majetku 28 
OZV - NO 15 
Převoz PZS 0 
Doručení písemností 35 
Odchyceno zvířat 27 
Tab. Přehled výkonů 
 
 
 
 
 



20- 
 

Přehled příjmů (Kč)  
Uložené blokové pokuty 614 000 
Příkazní řízení 121 500 
Radar Rostoklaty 6 000 000 
Parkovací automaty 1 205 546 
Veřejnoprávní smlouvy  8 628 
Stánkový prodej 4 700 
PŘÍJMY CELKEM   7 954 374 
Tab. Přehled příjmů 
 
Přehled nákladů (Kč) 
Rozpočet MP 10 180 000 
Čerpáno  10 347 000 
Tab. Přehled nákladů 
 

       
Ilustrační foto činnosti městské policie  
 
 
 

5.3 Spolupráce s dalšími organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi 
 
Město v rámci dotačních programů pravidelně podporuje spolkový život ve městě. Svými aktivitami 
v projektu Zdravé město a MA21 dává opakovaně prostor pro spolupráci napříč všemi sektory.  
Ve městě působí:  
 
 
Název organizace Webová stránka 
ANNA Český Brod - sociální služby pro seniory  www.domov-anna.cz  
Carpinus - Jazyková škola www.carpinus.cz  

Corridoor, z.s. - outdoor a indoor sportovní aktivity www.corridoor.cz  

Českobroďák, z.s. - prevence a služby občanům www.ceskobrodak.cz 

Český svaz ochránců přírody Český Brod www.csop.vbrode.cz 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické www.cesky-brod.evangnet.cz 
Guardia Broda Bohemicalis - Garda města Český Brod www.brodahr.cz 

Gymnázium Český Brod www.gcbrod.cz 

Junák - skautské středisko 214.07 "Ing. Ládi Nováka" www.skaut7.cz  

Junák - skautské středisko 214.14 Psohlavci www.psohlavci14.cz 

Klub českých turistů Český Brod www.kct.cz 

LECCOS, z.s. - sociální služby a aktivity www.leccos.cz 

M´AM´ALOCA, o.p.s.  www.mamaloca.cz 

http://www.carpinus.cz/
http://www.corridoor.cz/
http://www.ceskobrodak.cz/
http://www.csop.vbrode.cz/
http://www.brodahr.cz/
http://www.gcbrod.cz/
http://www.skaut7.cz/
http://www.psohlavci14.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.leccos.cz/
http://www.mamaloca.cz/


21- 
 

Městská knihovna www.knihovna-cbrod.cz 

MŠ Kollárova www.msletadylko.cz 

MŠ Liblice www.skolka-liblice.cz 

MŠ Sokolská www.mssokolska.cz 

Podlipanské muzeum www.podlipanskemuzeum.cz 

Region Pošembeří, o.p.s. www.posemberi.cz 

Prostor plus o.p.s.  www.prostor-plus.cz 
Regionální muzeum Kolín www.muzeumkolin.cz 

Římskokatolická farnost Český Brod www.farnostbrod.cz  

SDH Český Brod  www.sdhceskybrod.cz   

SK Český Brod  www.sk.ceskybrod.sweb.cz  

SOŠ Český Brod - Liblice www.sosceskybrod.cz 
SPG Český Brod www.gcbrod.cz 

Spirála pomoci, o.p.s. - sociální služby  www.spirala-pomoci.cz  
T.J. Sokol Český Brod  www.sokol.cesbrod.cz 

TJ Liblice - fotbalový klub  www.fkliblice.cesbrod.cz  

TJ Slavoj Český Brod, z.s.  www.tjslavojcb.cz 

Veteran Car Club www.cbokruh.wz.cz 
Vox Bohemicalis, z.s.  www.zusceskybrod.cz  

ZŠ a Praktická škola www.zszitomirska.wz.cz 

ZŠ Tyršova  www.2zscbrod.cz 

ZŠ Žitomířská  www.zszitomirska.info  
ZUŠ Český Brod www.zusceskybrod.cz 

Zvoneček Bylany - sociální služby www.zvonecekbylany.cz 

Tab. Seznam místních sdružení, PO a nestátních neziskových organizací  
 
 

 

 

 
 

  
 
Ilustrační foto spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a školami 
 
 
 

http://www.knihovna-cbrod.cz/
http://www.msletadylko.cz/
http://www.skolka-liblice.cz/
http://www.mssokolska.cz/
http://www.podlipanskemuzeum.cz/
http://www.posemberi.cz/
http://www.muzeumkolin.cz/
http://www.farnostbrod.cz/
http://www.sdhceskybrod.cz/
http://www.sk.ceskybrod.sweb.cz/
http://www.gcbrod.cz/
http://www.sokol.cesbrod.cz/
http://www.fkliblice.cesbrod.cz/
http://www.tjslavojcb.cz/
http://www.zusceskybrod.cz/
http://www.zszitomirska.wz.cz/
http://www.2zscbrod.cz/
http://www.zusceskybrod.cz/
http://www.zvonecekbylany.cz/
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6. MĚSTSKÝ ÚŘAD 
 
Městský úřad Český Brod se nachází ve dvou budovách:  
 
Budova 1 - náměstí Husovo 70  
 

Budova 2 - nám. Arnošta z Pardubic 56 
 

• Vedení města 
• Odbor finanční  
• Odbor rozvoje  
• Odbor stavební a územního plánování 
• Odbor tajemníka 

• Městská policie 
• Odbor dopravy a obecní živnostenský 

úřad 
• Odbor sociálních věcí  
• Odbor vnitřních věcí 
• Odbor životního prostředí a zemědělství 

 
 

Úřední hodiny: 
pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

úterý 8:00 - 11:00  

středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

(v jiné dny po dohodě) 

Provozní hodiny podatelna, pokladna, ověřování a CzechPoint: 

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 14:30 

středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:30 

pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 13:00 
 

 
 
 

  
 

MěÚ Český Brod - budova 1,  
nám. Husovo 70 

 
 
 

 
 

MěÚ Český Brod - budova 2,  
nám. Arnošta z Pardubic 56 
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6.1 Odbor tajemníka 
 
Posláním odboru tajemníka je zajištění podpůrných procesů. Mezi ně patří zejména servis starosty, 
místostarostů a tajemníka, řízení lidských zdrojů, zajištění právních služeb, komunikace, propagační 
aktivity města, produkce v KD Svět, správa ICT a částečně také hospodářská správa (zajištění auto-
provozu a rezervace místností a prostředků). Do oblasti přenesené výkonu působnosti státní správy 
patří zejména výkon agendy krizového řízení a civilní ochrany. 
Od druhé poloviny roku 2019 probíhala příprava reorganizace odboru, jejímž cílem bylo rozšíření 
činností Městské knihovny Český Brod o aktivity v KD Svět a v Informačním centru Český Brod.  
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: Ing. Aleš Kašpar, tel. 321 612 114 
E-mail: kaspar@cesbrod.cz 
 

Úsek Počet pracovníků 
Vedoucí odboru  1 
Asistentka  2 
Úsek informačních a komunikačních technologií 2 
Informační centrum 2 
PR manažerka 1 
Bezpečnostní ředitel 1 
Produkční KD Svět 1 
Vnitřní auditor 1 
Transformační manažer 1 

Tab. Personální zastoupení odboru  
 
Servis starosty, místostarosty a tajemníka: 
• Vedení agendy starosty, místostarostů a tajemníka. 
• Organizační zajištění zasedání RM a ZM, vyhotovování zápisů a usnesení z těchto zasedání.  
• Vedení evidence usnesení a zápisů RM, ZM, zpřístupnění sbírek zákonů a nařízení. 
• Vedení evidence složení ZM, RM, výborů, komisí, pracovních skupin a zvláštních orgánů.  
• Evidence právních předpisů města a vnitřních předpisů MěÚ. 
 
 
Řízení lidských zdrojů 
• Organizační zajištění výběrových řízení na pracovní pozice, zajišťování vstupních pohovorů 

s novými zaměstnanci.  
• Zajišťování personální a mzdové agendy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu  

a do Městské policie (zejména pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce). 
• Plánování a vedení evidence vzdělávání úředníků (vstupní, průběžné, odborné způsobilosti). 
• Hodnocení zaměstnanců a plánování osobního růstu. 
 
 
Zprostředkování právních služeb 
• Vyřizování právních záležitostí města. 
• Zastupování města v soudním řízení. 
• Spolupráce při zadávání veřejných zakázek. 
• Právní pomoc odborům MěÚ na základě požadavků vedoucích odborů. 
• Spolupráce s příslušnými odbory MěÚ při přípravě veřejnoprávních smluv, evidence smluv uza-

vřených městem. 
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Komunikace vnitřní a vnější 
• Evidence písemných žádostí o informace a poskytnutých informací podle zákona, evidence stíž-

ností, evidence došlých petic a jejich vyřizování. 
• Sdílení informací za pomoci SW nástrojů vnitřní integrace úřadu.  
• Redakční zajištění vydávání periodika Českobrodský zpravodaj. 
• Komunikace s veřejnými sdělovacími prostředky a médii, zpracování témat pro komunikaci 

s veřejností, příspěvkovými a neziskovými organizacemi. 
• Redakční zajištění a zpracování informací na městském webu včetně publikace informací na 

facebooku. 
• Zajištění školních praxí SŠ. 
 
Propagační a kulturní aktivity 
• Iniciace a zajištění propagačních aktivit města. 
• Návrh, zajištění a distribuce propagačních materiálů města.  
• Poskytování regionálních informací pro mládež (ICM) z oblasti cestovního ruchu (ATIC), kultury 

 a sportu a zajištění kulturních pořadů v KD Svět. 
 
Správa ICT 
• Poradenský servis v oblasti ICT pro pracovníky MěÚ, příspěvkové organizace. Komunikace 

s dodavateli a externími konzultanty. 
• Příprava zadávacích podmínek pro výběrová a poptávková řízení v oblasti ITC. 
• Zajištění agendy správy pasportů majetku města a geografického informačního systému (GIS). 
• Zajišťování provozu komunikačních prostředků. 
• Zajišťování provozu serverů a počítačové sítě a provozu SW aplikací MěÚ. 
 
Hospodářská správa 
• Plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany. 
• Zajišťování provozu a údržby autoparku. 
• Zajišťování školení řidičů.  
 
Obrana a krizové řízení 
• Metodická podpora a zajištění podmínek pro realizaci krizového plánu.  
• Plnění úkolů obecního úřadu a obce s rozšířenou působností podle zákonů o integrovaném zá-

chranném systému, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,  
o zajišťování obrany ČR, o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti /například 
evidence vyžádaných věcných prostředků a fyzických osob, které byly určeny k plnění pracovní 
povinnosti či pomoci/.  

• Součinnost při tvorbě aktualizací krizového plánu ORP. 
• Výkon odborného dozoru nad správou prostředků krizového řízení a civilní obrany. 
 
Aktivity Zdravého města a agendy MA21 (viz kapitola 3.5) 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AUTOPROVOZU ZA ROK 2019 
 
 
Škoda Fabia – CES BROD1 
Spotřeba: 1 225,6 l 
Náklady: 39.745 Kč 
Najeto: 19 370 km 
Průměrná spotřeba: 6,33 l/100 km 
 

 
Ilustrační foto vozového parku  

Dacia Logan – 8S4 01 01 
Spotřeba: 854,8 l 
Náklady: 22.700 Kč 
Najeto: 9 440 km 
Průměrná spotřeba: 9,06 l/100 km 
 
Dacia Duster – 1SM 55 56 
Spotřeba: 557,9 l 
Náklady: 18.151 Kč 
Najeto: 5 616 km 
Průměrná spotřeba: 9,94 l/100 km 

  
 
ZAJIŠTĚNÍ IT 
 
V roce 2019 byly v oblasti IT realizovány tyto významné akce: 
Byl realizován projekt "Nové funkce IS Města Český Brod", který se skládá se ze tří částí. Část 1 se 
zaměřuje na nové funkce elektronické spisové služby, nové funkce ekonomické části informačního 
systému města, elektronizaci zadávání veřejných zakázek, nové funkce integrační platformy interních 
procesů a zpřístupnění vybraných informací na portálu občana a elektronické úřední desky. Část 2 se 
týká elektronizace agend Městské policie a část 3 pak rozšíření serverové, datové a komunikační in-
frastruktury.  
Celkové náklady: 15 050 187 Kč, z toho poskytnutá dotace 13 545 169 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrační foto digitální úřední desky a  servorna 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A APLIKACÍ:  

Informační  
systém/aplikace Popis funkcionality (rozsah procesů, které podporuje) 

IS Ginis 

IS obsahující moduly: Administrace, Podatelna, Universální spisový uzel, 
Vedoucí, Výpravna, Spisovna, Generátor podacích deníků, E-podatelna, E- 
výpravna, Skenovací linka, Personalistika, Smlouvy, Registr obyvatel, Vol-
by, Matrika.  

IS Ginis EKO 
IS obsahující moduly: Účetnictví a rozpočet, Výkaznictví, Evidence majet-
ku, Kniha došlých faktur, Kniha odeslaných faktur, Komunikace s banka-
mi, Daně - dávky - pohledávky, Pokladna, Personalistika, Mzdy. 

Lotus Notes - Goverinfo 

IS obsahující moduly: Elektronická pošta, sdílené kalendáře a osobní úko-
ly, Kontakty, Aktivity, Projekty, Úkoly, Porady, Organizační struktura, 
Pracovní list, Koordinované stanovisko, Setup, Intranet, HelpDesk, Rezer-
vace prostředků, Vnitřní předpisy. 

IS Vita 
IS obsahující moduly: Stavební úřad, Silniční správní úřad, Vodoprávní 
úřad, Přestupky, Památky, Vyvlastňovací úřad, Napojení na spisovou 
službu. 

Evidence dopravních 
agend 

Evidence dopravců, vozidel a řidičů v taxislužbě, 
Evidence dopravců a vozidel v osobní a nákladní dopravě, 
Evidence stanic technické kontroly, stanic měření emisí a techniků, 
Evidence a výdej licencí v osobní dopravě, 
Komplexní agenda silničního hospodářství, 
Agenda státního odborného dozoru o odborné způsobilosti 
autoškol, žadatelů o řidičské oprávnění, účastníků zkoušek profesní způ-
sobilosti, Agenda vozidel a evidence zadržených řidičských průkazů. 

Myslivecké a rybářské 
průkazy 

Agenda držitelů loveckých lístků (tuzemských i zahraničních), lesních  
a mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží. Dále 
průkazů vodní stráže, stráže ochrany přírody a krajiny, rybářských lístků a 
průkazů rybářských hospodářů. 

Evidence myslivosti 

Myslivecké plánování a statistiky, zařazovací protokoly honiteb, výstupy, 
evidence honebních společenstev, evidence ulovené zvěře, povolenky k 
lovu - vystavování a evidence vč. tisku na uživatelské formuláře, množství 
sestav, evidence honebních společenstev   

Elektronické testy od-
borné způsobilosti řidičů 

Systém pro management zkoušek odborné způsobilosti dopravců  
a nebo řidičů v taxislužbě, umožňující automatické zadání testů, prove-
dení zkoušky a její okamžité vyhodnocení. 

Elektronické testy pro 
myslivecké stráže 

Doplňkový produkt pro management zkoušek mysliveckých stráží, rybář-
ských stráží a stráží přírody - v plně elektronické nebo papírové podobě. 

Ovzduší SQL K zajištění kontroly plnění zákonné povinnosti producentů znečištění 
ovzduší vést evidenci produkovaného znečištění. 

Evidence odpadů K zajištění kontroly plnění zákonné povinnosti producentů odpadů vést 
evidenci odpadů produkovaných, přepravovaných a předaných. 

Evidence lesů 
Systém pro podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě při výkonu 
státní správy lesů, zejména s ohledem na dozor funkce výkonu odbor-
ných lesních hospodářů.  



27- 
 

 
Tab. Informační systémy a aplikace 
 
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 2019 
 
V roce 2019 ve spolupráci s HZS Středočeského kraje probíhaly další kontroly na obcích spádového 
území ORP. Jako preventivní opatření proběhlo s Technickými službami Český Brod pravidelné čištění 
pod všemi mosty na vodním toku Šembery a Jalového potoka, kde byl sebrán odpad, který by mohl 
bránit ve volném průtoku vody v případě zvýšení hladiny toků. TS také prověřily techniku, která je pro 
potřeby krizového řízení zakoupena.  
 
Ve skladu Technických služeb Český Brod máme plovoucí a kalové čerpadlo, elektrocentrálu a dalších 
100 metrů hadic pro potřeby odčerpávání vody. Také je zde 1 500 protipovodňových pytlů a plnička 
pytlů, která usnadní práci při stavbě protipovodňových zábran. 
 
Středočeský kraj stále zdokonaluje portál krizového řízení. Snažíme se spolu se všemi obcemi našeho 
ORP zdokonalovat při využití portálu, pravidelně aktualizovat kontakty na vedení obcí a vkládat 
všechny potřebné informace. 
 
V průběhu roku byl opět aktualizován krizový plán ORP. Na jednání Bezpečnostní rady v prosinci 2019 
byl starostou města schválen. Tento proces aktualizací bude i nadále pokračovat.  
 
Veškerá činnost krizového řízení je koordinována na pravidelných jednáních Bezpečnostní rady. 
 
Pokračovaly práce na pořízení digitálního povodňového plánu. V roce 2018 byl dokončen projekt 
Protipovodňová opatření na území města a ORP Český Brod podpořený z Operačního programu Ži-
votní prostředí. V rámci tohoto projektu byl vybudován protipovodňový varovný a informační systém 
sloužící nejen městu, ale i polovině obcí spadajících pod ORP Český Brod. V rámci této činnosti byl v r. 
2018 instalován nový městský rozhlas, který byl i v průběhu roku 2019 zkoušen a kontrolována jeho 
funkčnost. Jeho pořízení je velkým krokem vpřed v oblasti bezpečnosti a řešení případných mimořád-
ných událostí.  
V roce 2019 se neřešila žádná mimořádná událost. Z hlediska krizového řízení ho považujeme jako 
klidný. 

GIS  
Geografický informační systém - Územně analytické podklady, Editor 
grafické i datové části Geostore V6, Editor a prohlížeč pasportů - GS 
pasport, Informace z KN. 

Nájemné Evidence uživatelů bytů a jednotlivých měsíčních předpisů úhrad. 

Tagra Archivace a vyhodnocení dat z tachografů a karet řidičů. 

Základní technické popi-
sy ZTP Katalog základních technických popisů vozidel. 

IS Codexis Legislativa ČR a EU s 14 denní aktualizací. 

Dokumenty Zastupitel-
stva a Rady Zpracování materiálů pro jednání Zastupitelstva a Rady. 

Mersite Presence 2 Evidence docházky. 

Správce pohřebiště Evidence hrobových míst a nájemních smluv. 

Tetronik Rezervační a vyvolávací systém. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 
č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2019 o činnosti města Český 
Brod v oblasti poskytování informací. 
 
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- počet podaných žádostí o informace: 26 
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 
- počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 5 
 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soud-
ními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na vlastní zaměst-
nance a nákladů na právní zastoupení: 

- žádný rozsudek nebyl v roce 2019 vydán 
- přehled výdajů: 0 Kč 

 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence: 

- výhradní licence v roce 2019 nebyly poskytnuty 
 
e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení: 

- počet podaných stížností: 1 
- stížnost na postup povinného subjektu (formální odložení žádosti bez odůvodnění), 
rozhodnutí Středočeského kraje řádně vyřídit žádost, žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti (požadovanými informacemi povinný subjekt nedisponuje), schůzka se žadatelem, na 
které byly poskytnuty požadované informace 

 
f) další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádostí 
 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM 

Informační centrum Města Český Brod (IC) zahájilo činnost v lednu 2012 a je zřizováno Městem  
Český Brod.  

Mezi hlavní činnosti IC, člena Asociace turistických center ( ATIC) certifikovaného člena 
v Asociaci informačních center mládeže (ICM), členem Zlatého pruhu Polabí, patří pro-
pagace města, poskytování informačních služeb turistům i obyvatelům, zajišťování 
kulturních akcí a poskytování uceleného systému informací pro děti a mládež. Infor-
mační centrum pracuje na projektu Tři v jednom, což obsahuje činnost: městského 

informačního centra, turistického informačního centra, informačního centra pro mládež. Od 1. 1. 
2019 byla ukončena činnost Zlatý pruh Polabí o.p.s. a tedy i spolupráce s touto organizací.  
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Kontakt: 
IC - Informační centrum  
náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01, Český Brod  
Telefon: 321 612 218, 321 612 219 
E-mail: info@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz/infocentrum 
 
Provozní doba  
pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 

středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

čtvrtek 10:00 - 11:00 12:00 - 16:00 

pátek 10:00 - 11:00 12:00 - 16:00 

sobota (květen - září) 11:00 - 16:00  

neděle (květen - září) 11:00 - 16:00   
   
Provozní doba prohlídek českobrodského podzemí  

pondělí 8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

úterý 8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00  

středa 8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

čtvrtek   10:00 12:00 13:00 14:00 15:00  

pátek   10:00 12:00 13:00 14:00 15:00  

sobota  
(květen - září) 

  11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

neděle  
(květen - září) 

  11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

 

Informační centrum nabízí: 

• Souhrnné informace o českobrodských historických památkách a o turistických atraktivitách 
regionu, 

• Informace o kulturním, sportovním a společenském dění na území města a v jeho okolí,  
• Informace o místních službách (obchody, ubytovací zařízení, restaurace, kulturní objekty, 

firmy, taxislužby, banky apod.), 
• Tipy na výlety po městě, jeho okolí a regionu, 
• Informace o tísňových telefonních linkách,  
• Informace o dopravních spojích,  
• Prodej map, turistických publikací, upomínkových předmětů,  
• Možnost připojení na internet,  
• Výstavy v galerii šatlava (č. p. 1) a pronájem radničního sálu, 
• Prohlídku českobrodského podzemí,  
• Vydávání turistických propagačních materiálů,  
• Pořádání kulturních a společenských akcí,  
• Ucelené informace pro děti a mládež rozdělené do jednotlivých oblastí,  
• Sběrové místo pro příjem výlepu plakátů zajišťující firmou Rengl,  
• Prodej vstupenek přes Ticketportal, 



30- 
 

• Prodej vstupenek přes Goout,  
• Vkládání akcí na weby, 
• Kopírovací služby, faxování, scanování, 
• Pořádání akcí v KD Svět - kulturní, hudební, taneční a vzdělávací pořady, pronájem sálu. 

 

    
Ilustrační foto prostor IC, ICM a radničního sálu na náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod 

 

Rok 2019  PROGRAM POŘADŮ V KD SVĚT 

12.1. Dámský klub 
13.1. THOR: RAGNAROK  

15.1. Každý rok ve stejnou dobu 

19.1. Tři veteráni 

23.1. Křeslo pro hosta: Naďa Konvalinková 

29.1. Povídejme si děti - Hudební divadlo 

30.1. Paleček - Jahelka 
7.2. Bláznovy zápisky: Přeučil 

16.2. Poutník - nejlepší příběh Paula Coehla 

17.2. Avenger - Infinity war 

18.2. Karel Plíhal - koncert 

23.2. O křišťálovém srdci 

27.2. 12 měsíčků - Romaneto 
27.2.  Křeslo s Patr.Kee a dr. Struneckou 

11.3. Inspirat. kavárna: Vých. bez poražených 

11.3.  Promítání pro školy - Plastic ocean 

12.3.  Promítání pro školy - Plastic ocean 

13.3.  Promítání pro školy - Plastic ocean 

16.3. Vypsaná fixa - akustický koncert  
21.3. Jak se Honza učil čarovat 

21.3. Křeslo (formát one man show): Karel Voříšek "Štěstí se dá naučit" 

23.3. Povídání o pejskovi a kočičce 

25.3. Žena, která uvařila svého manžela 

30.3. Jan Palach 
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31.3. Hledá se princezna  

5.4. Jak náš řebříček o šprušle přišel 

11.4. Remember Karel Kryl  
12.4. Nápad myšky Terezky 

13.4. Princezna ze mlejna  

16.4.  Lazy Goat, Last Wish 

16.4.  Den Země - promítání filmu Ohrožená semínka 

24.4. Křeslo pro hosta: Martina Kociánová a Václav Cílek 

27.4. Logan - Wolverine 
28.4. Strážci galaxie 2 

15.5. Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla  

15.5. Dva nahatý chlapi 

16.5. Inspirativní kavárna: Saša Kecová 

17.5. Domácí péče film v rámci kampaně Den rodiny  

20.5. Křeslo pro hosta: Zlata Adamovská 
23.5. M. Pavlíček a M. Načeva 

25.5. Tísňové volání  

26.5. Čertoviny 

9.6. František Nedvěd a skupina 

14.6. Křeslo pro hosta: Martina Kociánová s Jaroslavem Duškem 

20.6. Shirley Valentine - Simona Stašová 
22.6. Florida Project 

23.6. Psí ostrov 

14.9. Ženy v běhu 

15.9. Sedm trpaslíků 

19.9. Kachna na pomerančích  

24.9. Ochrana mořských želv - H. Svobodová 
24.9. Petra Procházková o mediální gramotnosti 

25.9. Žalman 

26.9. Svět kolem nás 

27.9. Křeslo pro hosta: Tomáš Töpfer 

7.10. Středočeská kotlina - poušť nebo oáza 

8.10. Středočeská kotlina - poušť nebo oáza 
10.10. Středočeská kotlina - poušť nebo oáza 

12.10. Teroristka 

13.10. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 

17.10. Manželství v kostce - Z. Krónerová + O. Navrátil 

19.10. Lotrando a Zubejda 

23.10. Čtyřlístek 
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24.10. Magda Malá + Bohuš Matuš: Cesty muzikálu 

31.10. Křeslo pro hosta: M. Kociánová + Mnislav Zelený Atapana 

4. a 5.11. THE ONLINES 
9.11. Toman 

10.11. Leo da Vinci: Mise Mona Lisa 

12.11. Křeslo pro hosta - V. Vydra + J. Boušková: Manželská šatna 

15.11. Dokonalá svatba 

16.11. Pořad k 30. výročí od 1989 

20.11. Velká pošťácká pohádka 
20.11. Petr Vondráček & Knezaplacení 

23.11. Sněhová královna 

29.11. Benefice pro LECCOS 

2.12. Planeta Země: Kolumbie - ráj slastí a neřestí 

5.12. Kamil Střihavka - vánoční akustický koncert 

7.12. Bohemian Rhapsody  
8.12. Louskáček a čtyři říše 

10.12. Křeslo pro hosta: Jiřina Bohdalová  

14.12. O princezně, Luciášovi a makových buchtách 

18.12. Hlídali jsme Ježíška  

19.12. Hlídali jsme Ježíška  

19.12. Návštěvní den u Miroslava Šimka 

 

Člen A.T.I.C (Asociace turistických informačních center) 

A.T.I.C. ČR je profesní organizací informačních center (kanceláří), která 
zajišťují činnost v cestovním ruchu a tím pomáhají rozvoji cestovního 
ruchu v ČR, je samostatné, dobrovolné profesní sdružení, které je nezá-
vislé vůči vládě, zastupitelským orgánům, politickým stranám, podnika-
telským subjektům a organizacím. Doplňkovou činností TIC jsou služby 

poskytované za úplatu, např. prodej upomínkových předmětů, vstupenek, průvodcovské služby, kopí-
rování, činnosti reklamní, poskytování speciálních informací, tvorba a organizování turistických pro-
duktů….  
TIC je nejdůležitějším článkem praktické propagace města, okolního regionu i celého státu s ekono-
mickým přínosem. Jeho úkolem je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a 
navázat s ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu spokojen, aby jeho pobyt byl co nejdelší, 
aby v regionu zanechal co největší útratu a aby se do něj i opakovaně vracel. 
Certifikaci Asociace Turistických Informačních center máme platnou do 10. 9. 2020. 
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Statistika činnosti IC + ICMC Český Brod  
 

 
Přehled významných činností ICM a IC včetně spolupráce se školami a spolky 

 Datum Název akce  
 

 
 

Ilustrační foto:  
Seminář o historii  

 

19/01/19 Tři veteráni 
22/02/19 Poselství Jana Palacha 
27/02/19 12 měsíčků - Romaneto 
21/03/19 Jak se Honza učil čarovat 
22/03/19 ZOO Chleby 
30/03/19 Jan Palach 
12/04/19 Nápad myšky Terezky 
16/04/19 Lazy Goat 
17/04/19 Last Wish 
20/04/19 Den Země 
26/04/19 Mirákulum 
03/05/19 Podzemí zábavně 
07/05/19 Podzemí zábavně 
08/05/19 Zájezd Plzeň 
15/05/19 Podzemí zábavně 
15/05/19 Vzdělávací pořad pro MŠ ZŠ   
03/06/19 Těšíme se na prázdniny 
08/06/19 Podzemí zábavně 
13/06/19 Podzemí zábavně 
30/06/19 Výstava 
04/07/19 Podzemí zábavně 
18/07/19 Podzemí zábavně 
13/08/19 Podzemí zábavně 
18/08/19 Podzemí zábavně 
11.-13.9. Brody sportují 
14/09/19 Výlet EHD 
14/09/19 Město v pohybu 

Měsíc 

Infoma - 
teriály 

Informace - po-
čet osob Služby Internet Podzemí Galerie Cizina ICM 

osob. Celkem 
úřad turista 

Leden 62 98 32 263 91 3 21 1 16 614 
Únor 76 65 44 278 71 43 12 0 13 614 
Březen 68 61 51 321 88 10 6 2 18 637 
Duben 71 61 40 298 70 60 37 0 19 671 
Květen 201 51 150 407 96 226 43 0 18 1 214 
Červen 119 38 56 331 57 140 388 7 11 1 162 
Červenec 184 51 122 910 82 222 11 28 12 1 630 
Srpen 127 144 135 741 86 212 14 2 11 1 476 
Září 111 68 82 424 53 67 22 3 17 861 
Říjen 104 75 59 431 76 65 67 0 4 887 
Listopad 36 61 23 580 45 41 78 0 6 873 
Prosinec 29 77 12 365 25 0 59 1 1 570 
Celkem 1 188 850 806 5349 840 1 089 758 44 146 11 209 
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22/10/19 Podzemí zábavně 

 
Ilustrační foto: Výlet EHD 

 

22/10/19 Doubravčice  nad říčkou Šemberou 
23/10/19 Čtyřlístek 
24/10/19 Cesty muzikálu:  Bohuš Matuš 
31/10/19 Mnislav Zelený Atapana 
20/11/19 Velká pošťácká pohádka 
23/11/19 Sněhová královna v ledovém království 
30/11/19 Mikuláš v podzemí 
02/12/19 Planeta Země 
09/12/19 Radůza s kapelou 
18/12/19 Hlídali jsme Ježíška 

 
 
 
Informační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v lednu 2012, jeho zřizovatelem je Město 
Český Brod. Není samostatným subjektem, je součástí Informačního centra Český Brod. ICM poskytu-
je dětem, mládeži, ale i dalším zájemcům z cílových skupin informace a služby z oblastí vztahujících se 
k životu, potřebám a zájmům mladé generace. Cílem činnosti ICM je umožnit mladým lidem přístup 

k nezávislým informacím, případně jim pomoci pracovat s informacemi s využitím 
všech dostupných technologií, představit práci a fungování města a MěÚ Český 
Brod. 

ICM nabízí bezplatné informace od A až po Z, které jsou na webu rozděleny tematicky do jednotlivých 
kategorií. K dispozici jsou dále i tištěné materiály nejen  NICM, České rady dětí a mládeže, ale i Úřadu 
práce, jazykových škol ap.  

ICM je zapojeno do ověřování projektu MŠMT (NÚV a NICM) Informační systém o uplatnění absol-
ventů škol na trhu práce systémem ISA+. Dále ICM spolupracuje se školními parlamenty a brigádníky 
ze středních škol a vysokých škol. Se středními školami spolupracujeme i na zapojení studentů do 
studentských praxí a dalších vybraných akcích. Spolupráce probíhá i při psaní příspěvků pro Remix 
nebo Českobrodský zpravodaj, kde jsou pravidelně informace ze života našich škol. 

Zkvalitnění činnosti ICM napomohlo i uznání ICM jako certifikovaného. Internetové stránky města 
mají samostatný odkaz na ICM. Stránky mají přehledně zpracované informace, pravidelně se doplňují 
aktuality pro děti i mládež, aby zde bylo stále něco nového i přitažlivého i na základě připomínek stu-
dentských parlamentů.  
 
 
Transformace IC, ICM a KD Svět 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 25. 9. 2019 se aktivity IC, KD Svět a ICM přesouvají pod 
příspěvkovou organizaci CVIK (Centrum informací, vzdělávání a kultury p.o.), která vznikla transfor-
mací p.o. Městská knihovna 1. 1. 2020. 
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6.2 Finanční odbor 
 
Pracovní náplní finančního odboru je hlavně účtování o veškerých příjmech a výdajích města Český 
Brod, včetně nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Český Brod. Další důležitou agendou fi-
nančního odboru je evidence a vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy města. Činnost finanč-
ního odboru, kterou je třeba zmínit, je kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených měs-
tem Český Brod. 
Celkový objem příjmů za rok 2019 činil 251 674 tis. Kč a celkový objem výdajů za rok 2019 činil 239 
768 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo 11 906 tis. Kč. 
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků za rok 2019 činily 7 314 tis. Kč. Dlouhodobé závazky z 
přijatých úvěrů k 31. 12. 2019 činily celkem 38 250 tis. Kč. 
Podrobnosti na http://monitor.statnipokladna.cz/2019/obce/detail/00235334 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru:  
od 1. 1. 2019 Bc. Sahulová Jaroslava, tel. 321 612 161, e-mail: sahulova@cesbrod.cz 
od 1. 4. 2019 Ing. Šárka Jedličková, tel. 321 612 161, e-mail: jedlickova@cesbrod.cz  
 
Zástupce vedoucí odboru:  
od 1. 1. 2019 Ing. Jedličková Šárka, tel. 321 612 167, e-mail: jedlickova@cesbrod.cz 
od 1. 4. 2019 Martina Jelínková, tel: 321 612 162, e-mail: jelinkova@cesbrod.cz 
 
 
 

Úsek Počet pracovníků 
Vedoucí odboru, tvorba a kontrola rozpočtu města Český Brod, tvorba a kon-
trola rozpočtů příspěvkových organizací  1 

Zástupce odboru, správní činnost školství, přenesená působnost ORP, statis-
tické výkazy, hlavní účetní pro středisko Ostatní hospodářská činnost, hlavní 
účetní pro Vodohospodářský fond 

1 

Mzdové účetnictví, preventivní prohlídky, stravování zaměstnanců, cestovní 
náhrady, statistické výkazy 1 

Hlavní účetní rozpočtové hospodaření města – výdaje, účtování fondů, kom-
plexní vedení účetnictví za město – souhrnné výkazy, statistické výkazy 1 

Hlavní účetní pro rozpočtové hospodaření města  - rozpočtové příjmy, eviden-
ce a úhrada faktur přijatých, tvorba faktur vydaných 1 

Hlavní účetní pro středisko Městské lesy a pro středisko Bytové a nebytové 
hospodářství, evidence a úhrada faktur přijatých, tvorba faktur vydaných 1 

Správa a vymáhání místních poplatků dle platné OZV, evidence a účtování 
nájemného bytových a nebytových prostor, včetně vyúčtování nákladů na 
služby, evidence a uzavírání smluv o nájmu bytů 

1 

Správní činnost – povolování a kontrola VHP, komplexní vymáhání pohledávek  
z přenesené i samostatné působnosti 1 

Tab. Personální zastoupení odboru  
 
Počet základních škol (ORP) 8 
Počet mateřských škol (ORP) 13 
Počet statistických výkazů 193 
Tab.  Školství v rámci ORP 
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Počet zaměstnanců 108 
Počet uzavřených DPČ a DPP  147 
Počet cestovních příkazů 353 
Počet nemocenských náhrad 55 
Počet statistických výkazů 11 
Tab. Mzdové účetnictví  
 
Pohledávky  
Poplatek držitele psa 833 
Poplatek za zábor veřejného prostranství 34 
Poplatek z ubytovací kapacity 6 
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem 8775 
Pokuty městské policie 911 
Tab. Místní poplatky - počet poplatníků 
 
Pokuty dopravního odboru 2090 
Pokuty komise pro přestupky 371 
Ostatní pokuty 317 
Tab. Pokuty - přenesená působnost - počet dlužníků 
  
Faktury přijaté 2467 
Faktury vydané  771 
Poukazy realizované 779 
Výkazy měsíční čtvrtletní, roční 83 
Tab. Účetnictví 
  
Uzavřené bytové 72 
Uzavřené nebytové 51 
Vyúčtování služeb 82 
Tab. Smlouvy - nájemní, platné 
  
Protokoly zařazovací 97 
Protokoly vyřazovací 41 
Tab. Majetek - pohyb dle protokolů 
  
Technické hry -videoterminály 46 
Hrací stoly - živé hry 3 

    Tab. Hazardní hry povolené 
 
 
Akce odboru 
Finanční odbor zajišťuje veškeré finanční toky směrem do Města Český Brod i z Města Český Brod. 
Kromě financování všech provozních výdajů městského úřadu a příspěvkových organizací se zabývá i 
financováním investičních výdajů.  
Finanční odbor se podílí na zajištění financování všech investičních akcí, včetně zajištění předfinanco-
vání akcí podpořených z dotačních titulů.  
Největší investiční akce roku 2019 byly: 
• rekonstrukce školního stravování ve výši 30 mil Kč, která pokračuje v roce 2020,  
• investice do Informačních systémů ve výši 13 mil Kč,  
• rekonstrukce budovy ZŠ Tyršova ve výši 4 mil Kč, 
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• rekonstrukce ulice Na Bělidle ve výši 3,5 mil Kč, 
• parkoviště P+R ve výši 3,5 mil Kč. 
 
Zmínit je třeba i rekonstrukci budovy Městského úřadu č. p. 70, byť se jednalo o opravu ve výši 6,5 
mil Kč.  Celkové investiční výdaje za rok 2019 činily 79,5 mil. Kč. 
 
 
 
 

6.3 Odbor vnitřních věcí 
 
Odbor vnitřních věcí zajišťuje výkon státní správy obecního úřadu obce základního typu, pověřeného 
obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou s rozšířenou působností.  Rovněž se podílí  
na výkonu samosprávy obce. Do gesce odboru vnitřních věcí patří zejména agenda matrik, vidimace  
a legalizace, agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, přestupků, agenda 
voleb, předarchivní péče o dokumenty, evidence hrobových míst. Dále do odboru spadá podatelna, 
pokladna a Czech POINT.  Samosprávné činnosti vykonává odbor tím, že vedoucí odboru je příkazce 
operací rozpočtové kapitoly vnitřní správa, dále na tomto odboru pracuje zapisovatelka kontrolního 
výboru a zapisovatelka komise pro městské části. Pracovnice matriky spolu se starostou a místosta-
rosty města zajišťují vítání občánků, svatební obřady a gratulace občanům k významným životním 
jubileím. 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: Mgr. Klára Uldrichová, MPA, tel. 321 612 141, 731 519 149 
Email: uldrichova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího odboru: Hana Splavcová 
E-mail: splavcova@cesbrod.cz 
 
Úsek Počet pracovníků 
Vedoucí odboru  1 
Podatelna 2 
Pokladna, Czech POINT, ověřování 1,8 
Matrika, ověřování, SPOZ 2 
Evidence hrobových míst 0,2 
Občanské průkazy, vnitřní správa 1,2 
Cestovní doklady 1,2 
Evidence obyvatel 0,9 
Přestupky, volby 1,7 
Tab. Personální zastoupení odboru  
 
Matrika a ověřování 
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
s cizincem a počet správních řízení o prominutí dokladu o právní způsobi-
losti k uzavření manželství 

6 

Změna jména a příjmení 11 
Zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména a příjmení v mužském tvaru 5 
Žádosti o vystavení dokladů ze Zvláštní matriky Brno 10 
Vystavení osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve 1 
Počet zápisů v knize narození – počet narození 0 
Počet zápisů v knize manželství – počet sňatků 38 

mailto:splavcova@cesbrod.cz
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Počet zápisů v knize úmrtí – počet úmrtí 399 
Počet vyhotovených duplikátů matričních dokladů 252 
Počet změn v matričních zápisech 47 
Příprava a přezkoušení – vidimace a legalizace 0 
Vidimace a legalizace – počet případů 2 860 
Počet prominutí předložení dokladu  10 
Počet zápisů o určení otcovství před i po narození dítěte 97 
Vítání občánků 44 
Gratulace k významnému životnímu jubileu písemné 68 
Gratulace k významnému životnímu jubileu osobní 109 
Průměrná čekací doba v minutách 4,2 
Tab. Matrika a ověřování  
 
Evidence obyvatel 
Počet obyvatel ORP  20 681 
Počet obyvatel spr. obvodu obce s působností matričního úřadu 18 406 
Počet obyvatel obce včetně cizinců 7 172 
Počet přihlášení k trvalému pobytu ORP 602 
Počet odhlášení ORP 377 
Počet přihlášení v obci 258 
Počet odhlášení v obci 140 
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na ohlašovně 391 
Počet cizinců s platným povolením k pobytu 287 
Zrušení trvalého pobytu (počet zahájených řízení) 68 
Ukončení trvalého pobytu na území ČR 5 
Volba doručovací adresy 6 
Výpisy z ISEO 158 
Tab. Evidence obyvatel  
 
Občanské průkazy 
Počet žádostí o vydání OP 3 394 
Počet žádostí o vydání OP offline (v terénu – imobilní občané) 54 
Počet vydaných potvrzení o OP 804 
Počet vydaných občanských průkazů 3 312 
Přestupky na úseku OP příkazem na místě 35 
Přestupky na úseku OP v příkazním řízení 3 
Na pokutách uloženo  12 700 
Průměrná čekací doba v minutách 8,9 
Příjmy ze správních poplatků  199 950 
Tab. Občanské průkazy  
 
Cestovní doklady 
Počet žádostí v běžné lhůtě 1 858 
Počet vydaných cestovních dokladů 1 825 
Přestupky na úseku CD příkazem na místě 0 
Na pokutách uloženo 0 
Průměrná čekací doba v minutách 7,1 
Příjmy ze správních poplatků  855 500 
Tab. Cestovní doklady  
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Czech POINT 
Počet vydaných ověřených výstupů celkem 1 915 
Počet ověřených výstupů z rejstříku trestů pro právnickou osobu 8 
Počet ověřených výstupů z rejstříku trestů pro fyzickou osobu 312 
Počet ověřených výstupů z katastru nemovitostí 227 
Počet ověřených výstupů z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, 
nadační apod.) 

46 

Počet ověřených výstupů z živnostenského rejstříku 17 
Počet ověřených výstupů z bodového hodnocení řidiče 12 
Počet ověřených výstupů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 3 
Počet podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 0 
Počet ověřených výstupů autorizované konverze dokumentů 1 215 
Počet výpisů z insolvenčního rejstříku 2 
Počet ověřených výstupů datové schránky 40 
Počet ověřených výstupů ze základních registrů 10 
Výpisy snímku katastrální mapy 9 
Zprostředkovaná identifikace 14 
Průměrná čekací doba v minutách 1,4 
Příjem správních poplatků 90 000 
Tab. Czech POINT  
 
Podatelna 
Celkem čísel jednacích 76 584 
Z toho: vlastní dokumenty 56 467 
             Přijaté zásilky 20 117 
Vypravené zásilky 47 493 
Z toho: datovou schránkou 9 321 
             Datovou schránkou e-výpravna 10 602 
             poštou 17 089 
             kurýrem 3 394 
             e-mailem 2 771 
             osobně 4 316 
Dokumenty zveřejněné na úřední desce 585 
Nálezy: psi 24 
Ostatní nálezy 22 
Konverze z moci úředně do listiny 979 
Změna datového formátu 126 
Tab. Podatelna  
 
Přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, územní samosprávě, na úseku 
školství, sociálně právní ochrany dětí, návykových látek, zbraní a střeliva, střetu zájmů 
Projednaných během roku 2019 383 
Postoupeno 9 
Odloženo  128 
Vyřízeno příkazem na místě 0 
Vyřízeno v příkazním řízení  81 
Vyřízeno ve správním řízení rozhodnutím 113 
Prekluze 0 
Vyřízeno zastavením řízení 52 
Na pokutách uloženo:  227 600 
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z toho: Zákon o střetu zájmů (z.159/2006) 42 
z toho: Školský zákon + soc. práv. ochrana dětí (z.č. 561/2004 Sb. ,z. č.359/1999 
Sb.) 

30 

z toho: Omamné a psychotropní látky (z.č. 167/1998 Sb.) 11 
z toho: Zbraně a střelivo 1 

Tab. Přestupky 
 
Pokladna 2019 (v Kč) 

   NÁZEV HOTOVOST KARTOU CELKEM 
Poplatek za komunální odpad  1 168 530 605 449 1 773 979 
Poplatek ze psů  41 745 25 214 66 959 
Poplatek za užívání veřejného prostr. - zábor 82 990 240 83 230 
Poplatek za vyhrazené parkovací místo  1 000 0 1 000 
Poplatek z tržiště  4 700 0 4 700 
Pronájem stánku  23 800 0 23 800 
Poplatek z ubytovací kapacity  20 036 0 20 036 
Zkoušky odborné způsobilosti 412 800 35 000 447 800 
Poplatek dle §37e zák.185/01Sb. - SFŽP 372 000 141 000 513 000 
Poplatek za vydání cestovních pasů 529 250 326 250 855 500 
Poplatek za vydání občanských průkazů 164 350 35 650 200 000 
Správní poplatek za vydání rejstříků  45 870 11 610 57 480 
Výpisy z katastru nemovitostí  27 450 5 300 32 750 
Správní poplatek živnostenského úřadu  168 220 40 300 208 520 
Svatební poplatky  30 000 15 000 45 000 
Správní poplatek stavebního úřadu 127 750 96 500 224 250 
Matriční poplatky  120 100 24 160 144 260 
Poplatek z evidence obyvatel  19 395 3 800 23 195 
Správní poplatek Odboru vnitřních věcí  2 220 1 045 3 265 
Datové schránky 200 400 600 
Správní poplatek odboru životního prostředí 118 805 32 350 151 155 
OD - zvl. užívání místní komunikace  36 300 4 100 40 400 
Odbor dopravy - registr vozidel  2 371 430 739 490 3 110 920 
Odbor dopravy - registr řidičů  329 070 97 475 426 545 
Odbor dopravy - stavební povolení  35 430 1 650 37 080 
Pokuty stavebního odboru 0 0 0 
Pokuty živnostenského úřadu  8 000 0 8 000 
Pokuty městské policie  25 400 2 300 27 700 
Pokuty odboru životního prostředí 0 0 0 
Pokuty OD na výzvu 2 000 500 2 500 
Pokuty na výzvu - úsekové měření  7 500 4 000 11 500 
Pokuty přestupkové řízení - měření  48 299 15 500 63 799 
Pokuty přestupky odboru vnitřních věcí mimo 
OP, CD 5 000 6 500 11 500 
Pokuty odboru dopravy ostatní 198 900 34 500 233 400 
Pronájem a služby hrobová místa 76 208 26 753 102 961 
Recepty na psychotropní látky  300 0 300 
Náhrada škody  0 0 0 
Ostatní nahodilé platby  45 808 158 713 204 521 
Pokuty obecního živnostenského úřadu 6 500 0 6 500 
Pokuty městské policie  300 400 

 
300 400 
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Pokuty za občanské průkazy 10 600 0 10 600 
Pokuty za CD 0 0 0 
Příjem kartou na účet hospodář. činnosti 0 97 093 97 093 
Celkem 6 988 356 2 587 842 9 576 198 

      Hotovost Kartou Celkem 
Celkem pokladna OHČ 1 160 053 0 1 160 053 
Celkem pokladna BH 567 322 0 567 322 
Tab. Pokladna 

    
Pokladna výdajová 2019 
Hlavní pokladna výdajová  
Dotace celkem 1 893 193 
Výdaje celkem 1 893 193 
Pokladna výdajová OHČ   
Dotace celkem 29 904 
Výdaje celkem 29 904 
Pokladna výdajová BH   
Dotace celkem 10 000 
Výdaje celkem 10 000 

Tab. Pokladna výdajová  
 

Odvod do banky z výběru parkovacích automatů v Kč 1 205 546 
 
 

Průměrná čekací doba na pokladně v minutách  1,4 
 
 

Akce odboru 
V roce 2019 jsme zajišťovali volby do Evropského parlamentu pro obce našeho POÚ.  
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6.4 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 
V roce 2019 byly pracovní pozice odboru obsazeny šesti zaměstnanci. Vedoucí odboru vedle povin-
ností vedoucího zajišťuje i část agendy ochrany přírody. V rámci samosprávných činností se aktivně 
podílí na projektové činnosti města. V roce 2019 byl zahájen projekt Studie odtokových poměrů včet-
ně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu budou na území spadajícím pod  ORP Český Brod 
navržena přírodě blízká opatření mající za cíl zadržet vodu v krajině. V roce 2018 byl realizován pro-
jekt Živá zahrada. Díky dotaci Pošembeří o.p.s. vznikly u školního pavilónu v areálu nemocnice parko-
vé úpravy s edukačním charakterem. Dále OŽPZ zajišťuje udržitelnost projektu „Zlepšení mikroklima-
tických podmínek a revitalizace zeleně ve městě Český Brod“, dohlíží na péči o stromy a ve spolupráci 
s externí firmou realizuje a udržuje květinové záhony ve městě. Kromě toho dohlíží i na hospodaření 
v městských lesích.  
 
Asistentka odboru vykonává administrativní činnosti spojené s chodem odboru, podílí se i na projek-
tové činnosti města a vykonává agendu ochrany zemědělského půdního fondu. Po dobu mateřské 
dovolené zajišťuje i agendu rybářství a rostlinolékařské péče. 
Výkon státní správy vodního hospodářství zajišťují dva zaměstnanci. Kromě výkonu státní správy se 
vodoprávní úřad podílí na projektu souvisejícím s protipovodňovou ochranou na celém správním 
území obce s rozšířenou působností.  
 
Spojenou agendu odpadového hospodářství a ochrany ovzduší zajišťuje jeden zaměstnanec.  
Dalším samostatným úsekem je výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, 
ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče a rybářství, který je po dobu mateřské dovolené 
rozdělen mezi dva pracovníky odboru.  
 
Státní správa lesního hospodářství a státní správa myslivosti jsou samostatným úsekem, který zajišťu-
je jeden zaměstnanec. Po dobu mateřské dovolené kolegyně je k tomuto úseku přičleněn výkon stát-
ní správy ochrany zvířat proti týrání a rostlinolékařské péče. K tomuto úseku je přičleněna i agenda 
povolování kácení stromů. 
 
Kumulace agend představuje pro jednotlivé zaměstnance odboru životního prostředí a zemědělství 
poměrně vysoké nároky na šíři jejich znalostí a na jejich flexibilitu při každodenním řešení různoro-
dých agend. 
 Neopomenutelnou součástí aktivit zajišťovaných odborem životního prostředí a zemědělství je 
i správa městských lesů. Osobou odpovědnou za řádné hospodaření je lesní správce úřadující  
na myslivně ve Vrátkově 78. Kromě péče o lesní majetek se podílí i na lesní pedagogice a ekologické 
výchově dětí z českobrodských škol, které pravidelně areál myslivny navštěvují. Pracovníci městských 
lesů, kromě údržby a oprav lesního majetku města, pečují např. i o průjezdnost cyklotras v okolí měs-
ta, rovněž tak se podíleli na péči o stromy ve městě, částečně zajišťovali zalévání nově vysazených 
stromů a keřů a další práce související s péčí o stromy. Významnou hospodářskou činností městských 
lesů je i výroba palivového dřeva, která v současné době snižuje negativní ekonomický dopad kůrov-
cové kalamity na hospodářský výsledek lesa. 
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Kontakt:  
Vedoucí odboru: Ing. Rostislav Vodička, tel. 321 612 181,  
602 334 233 
E-mail: vodicka@cesbrod.cz  
 
Městské lesy  
Lesní správce: Ing. Jan Kopáček 
Telefon: 605 064 519 
E-mail: kopacek@cesbrod.cz 
Adresa:  Vrátkov 78, 282 01 Český Brod 
 
 

Úsek Počet 
Vedoucí odboru 1 
Asistentka 1 
Vodní hospodářství 2 
Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání,  
rostlinolékařská péče a rybářství 

0 

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší 1 
Lesní hospodářství a myslivost 1 
Celkem 6 

Tab. Personální zastoupení odboru  
 
 
Přehled některých ukazatelů za rok 2019: 

 
Úsek rostlinolékařské péče   
Počet podání celkem 8 
Z toho:   
Vydané výzvy a upozornění ke kosení pozemků - ochrana proti plevelům 4 
Evidence včelstev 10 

Tab. Úsek rostlinolékařské péče 
 

 
Ilustrační foto lesní školky městských lesů 
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Úsek státní správy lesů 
Počet podání celkem  121 
Z toho: 
Rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha    
nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za 1 
odnětí (§ 17 odst. 1 lesního zákona)    
Členěno dále: 
Trvalé odnětí 1 
Dočasné odnětí 0 
Trvalé a dočasné odnětí 0 
Rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa 11 
(§ 3 odst. 3 lesního zákona) 3 
Členěno dále: 
Je to PUPFL (Pozemky určené k plnění funkcí lesa) 2 
Není to PUPFL 1 
Rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 1  
3 odst. 4 lesního zákona)  1 
Rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne 0 
pod 1 ha (§ 12 odst. 3 lesního zákona)  
Závazné stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 48 odst. 2 písm. b) 2 
lesního zákona)  
Souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky  14 
určené k plnění funkcí lesa a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby  
nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona)  
Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 0 
odst. 4 lesního zákona)  
Rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo 0 
hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5 lesního zákona) 2  
Rozhodnutí o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před 0 
škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy,  
pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady  
s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2 lesního zákona)  
Rozhodnutí o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech 1 
mladších 80 let (§ 33 odst. 4 lesního zákona)  
Rozhodnutí o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 48 odst. 0 
1 písm. o) lesního zákona)   
Povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 4 
odst. 6 lesního zákona)  
Počet vydaných vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy  2 
Přestupky  0 
Ostatní sdělení, vyjádření  39 
Přiloženo ke spisu, na vědomí  54 

Tab. Úsek státní správy lesů 
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Úsek státní správy myslivosti 
Počet podání celkem  298 
Z toho: 
Počet vydaných loveckých lístků 7 
Z toho pro české občany na dobu neurčitou  5 
Rozhodnutí o ustanovení a o odvolání mysliveckého hospodáře  4 
Rozhodnutí o ustanovení myslivecké stráže 0 
Rozhodnutí – povolení zakázaného způsobu lovu  2 
Rozhodnutí – snížení stavu zvěře v honitbách  5 
Povinná statistika, povinná evidence  232 
Ostatní sdělení a vyjádření  18 
Přiloženo ke spisu, na vědomí  30 
Tab. Úsek státní správy myslivosti 
   
 Úsek státní správy odpadového hospodářství   
Počet podání celkem 881 
Z toho:   
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech  0 
Kontrolní činnost dle § 79 odst. 1 písm. e), odst. 4 a § 80 odst. 1 písm. a) zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech 113 
Závazná stanoviska ke stavbám z hlediska nakládání s odpady  § 79 odst. 4 408 
Evidence hlášení o produkci a nakládání s odpady  354 
Správní šetření, upozornění, výzvy  2 
Přestupky 4 

 

   Tab. Úsek státní správy odpadového hospodářství 
 
 

Úsek státní správy rybářství 
Počet podání celkem 173 
Z toho: 
Počet vydaných rybářských lístků:  170            92 600 Kč 

z toho pro české občany - dospělí na dobu 1 roku 5 5 
z toho pro české občany - dospělí na dobu 3 let 35 35 
z toho pro české občany - dospělí na dobu 10 let 47 47 
z toho pro české občany - dospělí na dobu neurčitou  57 57 
z toho pro české občany - děti do 15 let na dobu 1 roku 2 2 
z toho pro české občany  - děti do 15 let na dobu 3 let 10 10 
z toho pro české občany – děti do 15 let na dobu 10 let 14 14 

Rozhodnutí o ustanovení rybářské stráže 2 
Ostatní sdělení a vyjádření 1 
Přiloženo ke spisu, na vědomí 0 
Tab.  Úsek státní správy rybářství   
   

Úsek vodoprávního úřadu 
Počet podání celkem  463 
Z toho studny - správní řízení: 
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Souhlas podle § 17 vodního zákona 31 
Rozhodnutí k nakládání s vodami  122 
Stavební povolení, dodatečné stavební povolení, ověření pasportu stavby  130 
Z toho ČOV - správní řízení: 
Rozhodnutí k nakládání s vodami  5 
Stavební povolení, dodatečné stavební povolení  5 
Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas  2 
Souhlas s ohlášením 58 
Závěrečná kontrolní prohlídka 27 
Z toho vodovody, kanalizace - správní řízení: 
Rozhodnutí k nakládání s vodami  23 
Stavební povolení, dodatečné stavební povolení, prodloužení platnosti SP  23 
Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas  12 
Z toho ostatní vodní díla - správní řízení: 
Rozhodnutí k nakládání s vodami  7 
Stavební povolení, dodatečné stavební povolení, ověření pasportu stavby  9 
Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas  3 
Ostatní rozhodnutí - provozní řády, manipulační řády, havarijní plány 25 
Opatření obecné povahy 5 
Vydaná vyjádření, sdělení, stanoviska vodoprávního úřadu  861 
Havárie, přestupky 0 
Kontroly, dozory 49 

Tab. Úsek vodoprávního úřadu 
 
 

Úsek ochrany přírody a krajiny 
Počet podání celkem 190 
Z toho:   
Závazná stanoviska §11, odst. 3, zák. č. 201/2012 Sb. 182 
Kontrolní činnost dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 5 

0 Přestupky 
Vydaná sdělení, stanoviska orgánu ochrany ovzduší  3 
Technická opatření pro realizaci staveb jsou vydávána v rámci společných vyjádření Odboru ŽPZ – 
počet:  616 a nejsou započtena v celkovém počtu podání na úseku ochrany ovzduší 

Tab. Úsek ochrany přírody a krajiny 
 
 
Úsek ochrany zemědělského půdního fondu ZPF 
Počet podání celkem 165 
Z toho: 

Souhlas k odnětí ze ZPF podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ZPF 
 93 

3,778079 ha 
Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy podle ustanovení § 11 odst. 2 
písm. a) zákona o ZPF 

62 
1,84072 ha 1,84072 ha 

Sdělení, že souhlasu k odnětí půdy dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ZPF 
není třeba 10 
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Stanoviska k územním plánům a jejich změnám 5 
Kontroly, dozor dle § 18 odst. 3 zákona o ZPF 3 
Pokuty za přestupky na úseku zemědělství  0 
Pokuty za správní delikt dle zákona o ZPF 0 
Statistické roční hlášení pro MŽP 60 
Stanoviska pro koordinovaná stanoviska 297 
Vydaná vyjádření, sdělení, stanoviska orgánu ochrany ZPF 350 
Přiloženo ke spisu, na vědomí 10 

Tab. Úsek ochrany zemědělského půdního fondu ZPF 
 
 
Úsek ochrany ovzduší 
Počet podání celkem 162 
Z toho:  
Závazná stanoviska §11, odst. 3, zák. č. 201/2012 Sb. 154 
Kontrolní činnost dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 5 
Vydaná sdělení, stanoviska orgánu ochrany  5 

Tab. Úsek ochrany ovzduší 
 
  
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Cílem odpadového hospodaření města je snižování nákladů, efektivní třídění a kontrolní činnost. 

Sběrné místo Počet hnízd 
Český Brod 63 
Liblice 9 
Štolmíř 2 
Zahrady 1 
Celkem 75 

Tab.  Sběrná místa 
 

Komodita Počet kontejnerů 
Plast 150 
Papír 124 
Tetrapack 66 
Sklo 98 
Celkový počet kontejnerů a zvonů 438 

Tab. Přehled tříděných komodit 
 
Množství vytříděných komodit  
na občana v kg 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Papír 29,19 31,15 28,03 27,91 23,81 27,80 
Sklo barevné 11,09 8,66 10,55 11,33 14,15 12,60  
Sklo bílé 7,25 5,45 5,15 4,7 6,06 3,38 
Plast 19,61 19,63 17,67 19,64 20,18 24,50 
Kartonový obal 0 0,88 0,74 0,93 0,83 0,95 
Kovy 0,19 1,59 1,78 2,19 2,49 2,45 
Celkem: 67,33 67,36 63,92 66,7 67,52 71,68 
Směsný a objemný odpad  
na občana 

213 200 150 164 170 172 

Tab. Třídění komodit 
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Odběrové místo Cena 
Bioplynová stanice Tuchoraz Zdarma 
Kompostárna Radim 180,- Kč (od ledna 2020 200 Kč za 1 tunu)  
Kompostárna Hořátev 420 Kč (nevozí se) 
Tab.: Přehled cen odběru bioodpadu 
 
 
Všechny místní ZŠ získaly zelenou vlajku a titul Ekoškola. Školy se pravidelně účastní akce „Ukliďme Pošembeří“ 
a dále pořádají na svých školách sběr starého papíru. V případě zájmu o více informací najdete podrobnosti na 
stránkách zmíněných škol. 
 

         
Ilustrační foto činnosti Technických služeb města Český Brod 
 
 

6.5 Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
 
Odbor zajišťuje především výkon státní správy obce s rozšířenou působností:   
 
1) na úseku dopravy: registr vozidel, provozování taxislužby, registr řidičů, projednávání přestupků 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a přestupků souvisejících, bodový 
systém, rozhoduje ve věcech provozování stanice měření emisí, zajišťuje výkon silničního správního a 
speciálního stavebního úřadu silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunika-
cí, stanovuje dopravní značení, rozhoduje o uzavírkách, zvláštním užívání, vydává a odnímá registrace 
k provozování autoškoly, zajišťuje funkci zkušebního komisaře, schvaluje technickou způsobilost jed-
notlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla. 
 
2) na úseku obecního živnostenského úřadu: registruje živnosti koncesované, vázané, řemeslné, 
volné, provádí jejich změny, pozastavuje, ruší je, vede správní řízení na úseku registrace, je provozo-
vatelem živnostenského rejstříku, provádí kontroly podnikatelů, ukládá pokuty, projednává přestupky 
na úseku kontroly, provádí dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, registruje a kon-
troluje zemědělské podnikatele, zajišťuje činnost Centrálního registračního místa, vede řízení o pře-
stupcích. 
Výkon odboru zajišťuje celkem 15 pracovníků.  
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: 
Ing. Jan Pohůnek, tel. 321612191, 602214821, e-mail: pohunek@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího pro oblast obecního živnostenského úřadu: 
Tereza Burešová, tel. 321612174, 734 230 069, e-mail: buresova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího pro oblast dopravy:  
Ing. Jaroslav Koděra, tel. 321612198, 734346676, e-mail: kodera@cesbrod.cz 
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Úsek Počet  
Vedoucí odboru, přestupkové řízení, zadržené ŘP, koncepční dopravní značení, silniční 
správní úřad, materiály do rady, zástup zkušebního komisaře, stanoviska a vyjádření  

1 

Registrace podnikatelských subjektů a zemědělců, kontrola podnikatelských subjektů, 
administrativa, materiály do rady, přestupkové řízení, RŽP, informační zákon 

3 

Registr řidičů, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost, paměťové karty, výpisy, vrácení 
ŘP 

1 

Registr vozidel, technické průkazy, změny v registru, vyřazování vozidel, taxislužba, 
výdej dat, součinnost, parkovací karty, schvalování dovezeného, vyrobeného nebo 
přestavěného vozidla 

4 

Způsobilost k řízení motorových vozidel – zkušební komisař, autoškoly, výzvy provo-
zovatelům, dopravní značení, místní šetření, přestupkové řízení, pozemní komunika-
ce, zvláštní užívání, uzavírky, přechodné dopravní značení, speciální stavební úřad, 
registrace podnikatelských subjektů, stavební povolení, ohlášky, stanoviska 

2 

Přestupkové řízení v dopravě, pojišťovny, znalecké posudky, výzvy, přestupky od 
městské a státní policie, součinnost, bodový systém, námitkové řízení 

4 

Tab. Personální zastoupení odboru 
 
 
Počet úkonů v registru řidičů 26 297 
Počet evidovaných řidičů 21 219 
Zaevidovaných přestupků (bodový systém) 852 
Profesní způsobilost řidiče - vydaných 127 
Výpis z EKŘ 1 592 
Počet všech rozhodnutí na úseku registru řidičů včetně ve správních řízeních 162 
Vydaných ŘP ve sledovaném roce 2 323 
Počet vydaných paměťových karet 130 
Počet rozhodnutí o zadržení řidičských průkazů 172 
Tab. Registr řidičů 
 
 
Celkový počet všech přestupků 7 965           
Oznámeno přestupků Policií ČR 1 009 
Vydaných rozhodnutí  3 028 
Počet zpracovaných výzev z radaru 7 190  
Počet výzev - parkování 135 
Uloženo zákazů činnosti             121 
Řešeno alkoholů a návykových látek  
(včetně odloženo) 

178 

Tab. Přestupky 
 
 
Počet evidovaných vozidel 30231 
Počet lustrací a podnětů ČKP 601 
Počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení 86 
Počet provedených změn v registru vozidel 12 950 
Počet vydaných licencí, stanovisek a osvědčení  
a úkonů na registru 

22 037 

Tab. Registr vozidel 
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Evidovaných autoškol ve správním obvodu                7 
Počet zkoušek odborné způsobilosti         852 
Procento úspěšnosti při 1. zkoušce              21 % 
Počet vydaných rozhodnutí 8 
Evidovaných autoškol ve správním obvodu                7 
Tab. Zkušební komisař 
 
 
Počet vydaných rozhodnutí silničním správním úřadem            273 
Počet stanovení dopravního značení            156 
Počet všech vyjádření, stanovení a stanovisek 401 
Počet kolaudačních souhlasů, ohlášení, rozhodnutí a ostatních opatření speciálního 
stavebního úřadu 

             131 

Tab. Silniční správní úřad a speciální stavební úřad 
 
 
Počet zaregistrovaných podnikatelů          4 842 
Počet živností 7 211 
Počet podnikatelů s novým oprávněním 245 
Počet rozhodnutí o zrušení oprávnění             95 
Počet výpisů z živnostenského rejstříku             428 
Počet kontrol             80 
Počet registrovaných zemědělských podnikatelů              118 
Počet podnětů 968 
Počet avíz 1 345 
Počet vyrozumění o přerušení a pokračování v provozování živnosti 312 
Počet vyrozumění o zápisu provozovny a změn 152 
Tab. Obecní živnostenský úřad 
 
V roce 2019 odbor vybral za přestupky v dopravě a na pokutách z kontrolní činnosti celkem 
7 116 694,- Kč. 
Správní poplatky vybrané odborem byly ve výši 4 326 075,- Kč.  
Celkem odbor svou pracovní efektivitou při daném personálním obsazení přispěl do rozpočtu města 
za rok 2019 částkou ve výši 11 442 769,- Kč.  
 
Akce odboru 
V roce 2019 neustále trval zvýšený počet vyřízených žádostí ve všech agendách na odboru dopravy a 
obecního živnostenského úřadu, přestože jsme se potýkali s nedostatkem pracovních sil. Dlouhodobě 
se nedařilo přijmout vhodné a kvalifikované pracovníky, kteří by byli ochotni vykonávat administra-
tivně stále náročnější práci.  
Celkově v tomto roce nově na odbor nastoupilo a ještě ve zkušební době ukončilo pracovní poměr 
z vlastního rozhodnutí 6 referentů a další 2 osoby vybrané v rámci výběrového řízení po seznámení 
s platovým výměrem a rozsahem vykonávaných agend ani nenastoupily.  
 
Rovněž zpracováváme zvýšené množství přestupků, zejména pak nedodržování dovolené rychlosti, 
kde sice mírně poklesl počet oznámených přestupků z radaru, ale zase narostl počet vyřízených pře-
stupků v tzv. příkazním řízení. Odbor se svou efektivitou v rámci porovnání ukazatelů 
v Benchmarkingové iniciativě 2005 řadí mezi první v porovnání s ostatními ORP stejné velikosti.  
V roce 2019 jistě účastníci silničního provozu zaznamenali spoustu omezení na silniční síti, důvodem 
byly a jsou různé rekonstrukce plánované Středočeským krajem.  
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Obecní živnostenský úřad při kontrolní činnosti spolupracuje dlouhodobě s odborem životního pro-
středí a zemědělství a také ostatními státními organizacemi Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem 
práce pro Středočeský kraj, Policií České republiky, Krajskou hygienickou stanicí pro Středočeský kraj 
a Celním úřadem pro Středočeský kraj. V součinnosti s těmito orgány se snažíme podnikatele co nej-
méně administrativně zatěžovat. 
 
Museli jsme samozřejmě jako každý rok reagovat na nové legislativní změny v oblasti dopravy  
i v oblasti živnostenského podnikání a na další se připravujeme i v tomto roce. Mezi nejdůležitější 
legislativní změny v roce 2019 z pohledu živnostenského úřadu patří: pro účely živnostenského záko-
na se za občana členského státu EU nově považuje i občan třetí země, kterému byl na území ČR nebo 
jiného členského státu EU povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobro-
volnické služby v Evropské dobrovolné službě, dále v roce 2019 vešel v platnost zákon, který 
s účinností od 1. 1. 2021 vyčleňuje činnost fyzických osob soudních tlumočníků a soudních překlada-
telů z oborů živností. 
 
        

6.6 Odbor rozvoje 
 
Odbor rozvoje zajišťuje většinu samosprávných agend města a to především na úseku správy měst-
ského majetku, na úseku investičních akcí a na úseku rozvoje města zajišťující externí zdroje financo-
vání investic města.  
Správa majetku zajišťuje správu a nakládání s nemovitým majetkem města (pozemky, byty, domy, 
nebytové prostory, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, stromy a zelené 
plochy, vodní plochy, hřiště, mobiliář atd.). Na tomto úseku odbor provádí nájmy a převody pozem-
ků, věcná břemena, prodeje bytů, opravy závad v domech, bytech i kancelářích, zajišťuje revizní pro-
hlídky a odborné posudky. Provádí se zde inventury, vypořádávají se pojistné události. Odbor rozvoje 
se vyjadřuje i ke všem stavebním záměrům ve fázi územního řízení a k akcím, které se na území měs-
ta konají.  
Úsek investic zajišťuje investiční činnost od přípravy projektových dokumentací, zajištění příslušných 
povolení, spolupráce při organizaci výběrových řízení na služby dodávky či stavební práce až po sa-
motnou realizaci staveb a zajištění kolaudací včetně uvedení do provozu.  
Rozsáhlá je i aktivita projektové kanceláře a to především v oblasti dotační agendy. Odbor na úseku 
rozvoje zajišťuje kompletní administraci dotačních projektů, od vytvoření žádostí o dotaci, adminis-
trace veřejných zakázek na realizátory akcí, kontrolu a dodržování podmínek dotace v průběhu reali-
zace těchto akcí, závěrečná vyhodnocení a monitorovací zprávy i v době udržitelnosti projektů.  
Do náplně odboru rozvoje patří i regenerace městské památkové zóny, administrace dotací na obno-
vu fasád poskytovaných městem, uzavírání smluv a objednávek a s tím související zveřejňování a fi-
nanční kontrola rozpočtovaných akcí města i jiných činností. Důležitá je i spolupráce s městským ar-
chitektem při konzultacích se zástupci developerských projektů a při zpracování vyjádření města ke 
stavebním záměrům. Samozřejmostí v rámci činnosti odboru je předkládání návrhů materiálů do 
orgánů města a poradních orgánů, naplňování usnesení těchto orgánů, spolupráce s příspěvkovými 
organizacemi města, s orgány státní správy. 
 
Kontakt:  
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Dočkalová, tel. 321 612 158, 733 792 835 
E-mail: dockalova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího odboru: Ing. Lucie Tlamichová, tel. 321 612 157, 734 231 147 
E-mail: tlamichova@cesbrod.cz 
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Úsek Počet pracovníků 
Vedoucí odboru, vyjádření k záměrům na území města, veřejné zakázky,  1 
Projektový manažer, administrace žádostí města o dotaci, zakázky malého 
rozsahu 1,8 

Investiční technik, vodohospodářský fond, investice města, opravy a údržba 
majetku města, veřejné zakázky malého rozsahu  3 

Správa budov, opravy a údržba, investice drobného rozsahu, energetický ma-
nagement, revize, administrativa 1,6 

Drobné investice, opravy památek na území města, spisovna 1 
Pozemková agenda, nájemní smlouvy na pozemky, převody pozemků, 
smlouvy a objednávky odboru, zveřejňování smluv 1 

Pozemková agenda, věcná břemena, převody pozemků, prodeje a privatizace 
bytů, vyjádření k záměrům města, spisový uzel  1 

Inventarizace, nebytový fond, pojistné, odpisy, smlouvy a objednávky odboru, 
zveřejňování smluv 1 

Tab. Personální zastoupení odboru 
 
PROJEKTOVÁ ČINNOST ODBORU  
 
Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě 
Projekt řeší návrh parkovací plochy pro stání motorek, pro umístění přístřešků pro jízdní kola a pro 
cykloboxy. V rámci upravované plochy je vybudováno 5 parkovacích míst pro osoby se zdravotním 
postižením a 10 parkovacích míst pro jednostopá motorová vozidla. 
Dotace: IROP 
Realizace projektu: 2018 - 2019  
Náklady: 5 870 000 Kč  
Výše dotace: 4 580 000 Kč  
Realizátor: MOZIS s.r.o., IČO: 28940083  
 
Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70 
Celková oprava historické budovy úřadu č. p. 70, která je nemovitou kulturní památkou rejst. č. ÚSKP 
106220, stav ochrany: památkově chráněno, katalogové číslo 1321000014. Neorenesanční nárožní 
stavba z let 1897–98 od architekta Antonína Turka, sloužící od roku 1949 jako sídlo městského úřadu. 
Rekonstrukce fasády a výměna oken proběhla pod dohledem pracovníků z Národního památkového 
ústavu. Součástí prací byla i obnova okenních otvorů ve 2. NP severní fasády a statické zajištění 
vstupního portálu. Z atik byly sejmuty betonové vázy, které byly ve vysokém stupni degradace a 
v dalším roce budou nahrazeny novými odlitky. 
Dotace: Ministerstvo kultury 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 6 450 000 Kč 
Výše dotace: 1 400 000 Kč 
Realizátor: Stafitech s.r.o., IČO 05423490 
 
Český Brod - výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské 
Výměna technicky nevyhovujících vodohospodářských sítí – vodovodu a kanalizace v ulici Moravské 
spolu s výměnou veřejných částí přípojek. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 4 492 800 Kč  
Realizátor: Stavitelství Řehoř, s.r.o. IČO: 25075543 
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Český Brod - výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské 
Výměna technicky nevyhovujících vodohospodářských sítí – vodovodu a kanalizace v ulici Tuchoraz-
ské spolu s výměnou veřejných částí přípojek. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 1 900 000 Kč 
Realizátor: Stavitelství Řehoř, s.r.o. IČO: 25075543 
 
Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod 
Výstavba zpevněné komunikace Na Bělidle formou betonové zádlažby, úpravy vjezdů a odvodnění 
části komunikace. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 3 200 000 Kč 
Realizátor: Dopravní stavby Bohemia s.r.o., IČO: 02442914 
 
Úpravy ve dvoře č. p. 56, Český Brod 
Vybudování zadního přístupu do budovy úřadu po chodníku z betonové dlažby, vybudování dešťové 
kanalizace a úprava parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením, umístění mobiliáře. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 1 800 000 Kč 
Realizátor: MOZIS s.r.o., IČO: 28940083  
 
Smlouva čištění koryta Šembery (od Pivovarského jezu po MŠ Sokolská) 
Vybagrování nánosů bahna v toku Šembery před stavítkem směrem k nátoku do pivovarského  
rybníka, odvoz a likvidace sedimentů. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 420 000 Kč 
Realizátor: GREENMAN s.r.o. IČO: 24193259 
 
Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým Vrchem - etapa 2 
Další etapa výměny zastaralých a technicky nevyhovujících vodohospodářských sítí – vodovodu  
a kanalizace v ulici Pod Velkým Vrchem. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 3 200 000 Kč 
Realizátor: CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502 
 
Veřejné osvětlení Liblice – Ve Staré vsi 
Rekonstrukce stávající části vedení veřejného osvětlení a umístění nových osvětlovacích bodů LED 
světly v ulici Ve Staré vsi v Liblicích. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 150 000 Kč 
Realizátor: Technické služby Český Brod, IČO: 00875180 
 
Veřejné osvětlení Liblice Lstibořská 
Nové body veřejného osvětlení se solárními zdroji energie v ulici Lstibořská. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 470 000 Kč 
Realizátor: Technické služby Český Brod, IČO: 00875180 
 
Český Brod - Kollárova - vjezd a zpevněná plocha areálu ZZN 
Vybudování zpevněné komunikace zadního vjezdu do areálu ZZN z ulice u Divadýlka. 
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 1 180 000 Kč 
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Realizátor: AVE Kolín, s.r.o., IČO: 25148117 
 
Rekonstrukce části chodníku ul. Tyršova 
Rekonstrukce části chodníku v ulici Tyršova podél západní části budovy č.p. 70 a odizolování základů 
budovy včetně umístění drenáží.  
Realizace projektu: 2019  
Náklady: 680 000 Kč 
Realizátor: AVE Kolín, s.r.o., IČO: 25148117 
 
Podzemní kontejnery ul. Palackého  
Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Palackého a nákup popelnic do domácností na tříděný odpad 
včetně nutné přeložky sítí NN, přeložka hotova v roce 2019, podzemní kontejnery budou vybudovány 
v roce 2020.  
Dotace: OPŽP 
Realizace projektu: 2019 – 2020  
Náklady: 2 500 000 Kč  
Výše dotace: 2 100 000 Kč  
Realizátor: STAVOKOMPLET spol. s.r.o., IČO: 47052945 
 
Rekonstrukce části objektu bývalé nemocnice na školní kuchyni a jídelnu 
Rozšíření stávající jídelny a vybudování nové školní kuchyně v budově č. p. 1099, kde je umístěna 
současná výdejna s jídelnou pro žáky ZŠ a kuchyň pro přípravu jídel klientů lůžkové části nemocnice, 
kterou má pronajatou zdravotnické zařízení. v nevyužívaných prostorách vzniknou 2 nové jídelny  
s výdejnami a současná kuchyň bude nahrazena novou školskou provozovnou. Realizace potrvá  
do konce roku 2020. 
Realizace: 2019 – 2020  
Dotace: Ministerstvo financí 
Náklady: 96 600 000 Kč,  
Výše dotace: celková 60 000 000 Kč  
Realizátor: VW WACHAL a.s.; IČO: 25567225 
 
Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova 
Výstavba dvou nových odborných učeben ve dvoře hlavní budovy ZŠ Žitomířská č.p. 68 za účelem 
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích  
na této škole. Výstavba potrvá do června 2020, výuka bude zahájena v září 2020. 
Dotace: IROP 
Realizace projektu: 2019 – 2020  
Náklady: 6 850 000 Kč 
Výše dotace: 4 500 000 Kč 
Realizátor: MOZIS s.r.o., IČO: 28940083  
 
Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě  
Vybudování nových vodovodních řadů v ulicích, kde vodovod nebyl doposud vybudován – ulice  
Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární, Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech. Realizace 
bude dokončena v srpnu 2020. 
Dotace: OPŽP 
Realizace projektu: 2017 - 2020  
Náklady: 7 520 000 Kč  
Výše dotace: 3 780 000 Kč  
Realizátor: CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502 
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Živá zahrada  
Zahradnické a terénní úpravy okolí školy ZŠ Žitomířská v areálu nemocnice o rozloze 1 600 m2, vý-
sadba nových stromů, keřů a trvalek, záhonů i bylinkové zahrádky, nový kompost a dubové koryto na 
dešťovou vodu. Součástí je i vybudování venkovní učebny, zpracování plánu pěstební péče, proškole-
ní zaměstnanců základní školy a následná celoroční údržba a následná péče po dobu 3 let. 
Dotace: SFŽP 
Realizace projektu: 2018 - 2019 
Náklady: 794 000 Kč  
Výše dotace: 500 000 Kč  
Realizátor: Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO: 27535363 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 
Ilustrační foto projektů:  
A Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě 
B Rekonstrukce části chodníku ul. Tyršova 
C Stavební úpravy komunikace Na Bělidle, Český Brod 
D Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70 
E Rekonstrukce části objektu bývalé nemocnice na školní kuchyni a jídelnu 
F Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova 
G Doplnění vodovodní sítě a úprava povrchu v Českém Brod v ulici Nábřežní 
 

G 

F 

E 

D 

B 

C A 
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Tabulka s vybranými údaji za rok 2019 
 

Počet vyjádření k záměrům na území města  114 

Počet vystavených objednávek 176 
Počet uzavřených smluv  167 

Počet podaných žádostí o dotaci v roce 2019 13 

Počet schválených dotací v roce 2019 4 

Počet zamítnutých žádostí o dotaci 3 

Počet dosud nerozhodnutých (k 31. 12. 2019) 6 

Počet projektů v udržitelnosti 16 
Finanční objem podaných žádostí v tis. Kč - neinvestiční projekty města 0,8 mil Kč 

Finanční objem podaných žádostí v tis. Kč - investiční projekty města 45 mil. Kč 

Finanční objem schválených žádostí v tis. Kč - investiční projekty města 24 mil. Kč 

Celkový finanční objem projektů v realizaci celkem v tis. Kč 176 mil. Kč 

Počet zpracovaných hodnotících, monitorovacích nebo závěrečných 
zpráv 

35 

Vyhlášených záměrů na nakládání s majetkem města 56 

Počet provedených veřejných zakázek města  17 
Z toho počet zakázek malého rozsahu 15 

Počet zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. 2 

Počet vyřízených požadavků HelpDesku 145 

Počet projednaných materiálů v Radě města 292 

Počet projednaných materiálů v Zastupitelstvu města 81 
 Tab. Přehled jednotlivých činností  
 
 
 

6.7 Odbor sociálních věcí  
 
Odbor vykonává státní správu na úseku sociálně-právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče a 
sociální kurately pro děti a mládež. Pracovnice odboru vykonávají funkci kolizního opatrovníka v říze-
ní před soudem, provádí sociální šetření v rodinách, zpracovávají zprávy pro soudy, policii, státní za-
stupitelství apod., dále poskytují sociální poradenství, napomáhají při řešení výchovných problémů 
dětí, spolupracují s rodinami, jejichž děti se dopouštějí přestupků či činů jinak trestných.  
 
V rámci odboru sociálních věcí dále působí sociální pracovnice, která se věnuje problematice seniorů 
a osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravot-
ním postižením, jako sociální kurátor rovněž poskytuje poradenství osobám propuštěným z výkonu 
trestu, ale i v průběhu výkonu trestu, má možnost navštívit odsouzeného i během pobytu ve výkonu 
trestu. OSV je dále povinen zajistit sociální pohřeb v případě, kdy nevypraví pohřeb nikdo z osob blíz-
kých zemřelému. V kompetenci pracovnice OSV je dále agenda veřejného opatrovnictví a komunitní-
ho plánování sociálních služeb.  
 
Od listopadu r. 2019 začala pod OSV postupně přecházet z Finančního odboru agenda školství. Pozice 
referenta pro přenesenou působnost v oblasti školství přešla k 1. 1. 2020 z Finančního odboru do 
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Odboru sociálních věcí, zároveň došlo ke změně názvu na Odbor sociálních věcí a školství. Od ledna 
2020 byl rovněž projektový tým probíhajícího projektu Radosti a strasti škol v ORP Český Brod III pře-
sunut do odboru sociálních věcí za rozšíření jeho kompetencí o problematiku školství. 
 
Vedoucí odboru: Bc. Martina Fejfarová, DiS., tel. 321 612 126, 603  878  418 
E-mail: fejfarova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucí odboru: Bc. Jitka Novotná, DiS., tel. 321 612 124, 735 172 522 
E-mail: novotna@cesbrod.cz 
 

Úsek Počet pracovníků 
Vedoucí odboru - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 1 
Sociálně-právní ochrana dětí 3 
Sociální kuratela pro děti a mládež, výchovné problémy dětí, dohledy 
nad výchovou dětí 

1 

Sociální práce, sociální kurátor, vydávání parkovacích průkazů pro OZP, 
sociální pohřby, vydávání receptů a žádanek na omamné a psycho-
tropní látky, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění 

1 

Veřejný opatrovník, komunitní plánování sociálních služeb 1 
Tab. Personální zastoupení odbor 
 
Personální obsazení odboru, zejména pracovníků sociálně-právní ochrany dětí odpovídá požadavku 
naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany.  
Rozdělení agend odboru sociálních věcí naleznete na webových stránkách města: 
http://www.cesbrod.cz/item/podrobne-kontaktni-informace#odbor-soc-veci-nam-arnosta.  
Rozdělení obvodů sociálních pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany pak na adrese: 
http://www.cesbrod.cz/category/socialne-pravni-ochrana-deti.  
 
Na webu města na odkaze  https://www.cesbrod.cz/socialni-sluzby/ naleznete veškeré důležité in-
formace k sociální oblasti, komunitnímu plánování sociálních služeb, k cílovým skupinám sociálních 
služeb, včetně nabídky pomoci v náročných životních situacích. 
Odbor sociálních věcí má širokou působnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, čímž se rozumí 
zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj, řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte 
včetně ochrany jeho jmění a veškerá působení směřující k obnovení narušených funkcí. V r. 2019 byla 
odborem řešena problematika dětí s poruchami chování, agresivity mezi členy rodiny, i mezi dětmi 
samotnými, závadové chování nezl. dětí v souvislosti s nebezpečným užíváním sociálních sítí, které se 
týká už dětí ve věku deseti, dvanácti let. Rovněž byla řešena problematika dětí ve věku 12 – 15 let, 
které se scházejí na ulici, v početnějších skupinkách a vykazují známky rizikového chování, zejména 
vůči sobě samým – experimentování s návykovými látkami, alkohol, kouření. Byl zaznamenán i pří-
pad, kdy jeden člen party, podporován skupinou, napadl chlapce na ulici. OSV v tomto směru spolu-
pracuje s LECCOS, z. s., zejména nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, s Městskou i státní poli-
cí. V rámci svých kompetencí OSPOD projednával problémové chování nezl. dětí v Komisi pro sociál-
ně-právní ochranu, dále přikročil k podání návrhů k soudu na výchovná opatření pro nezl. děti, např. 
umístění dětí na výchovné pobyty do střediska výchovné péče, napomenutí či dohled nad výchovou 
nezl. dětí. 
 
V agendě náhradní rodinné péče je situace obdobná jako v roce přecházejícím. V r. 2019 podal žádost 
o trvalou pěstounskou péči jeden žadatel, dva manželské páry podaly žádost o osvojení dítěte. O 
pěstounskou péči na přechodnou dobu nepožádal žádný zájemce. V rámci Středočeského kraje je 
aktuálně zařazeno cca 100 pěstounů na přechodnou dobu, kteří zajišťují péči o ohrožené děti ve 
svém domácím prostředí po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu jednoho roku. V ORP Český 
Brod vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu dva manželské páry. 

http://www.cesbrod.cz/item/podrobne-kontaktni-informace#odbor-soc-veci-nam-arnosta
http://www.cesbrod.cz/category/socialne-pravni-ochrana-deti
https://www.cesbrod.cz/socialni-sluzby/
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V průběhu roku 2019 uskutečnily pracovnice sociálně-právní ochrany dětí celkem 68 návštěv u 17 
dětí umístěných v dětských domovech. 
 
Přehled některých ukazatelů za rok 2019 
 

Činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí 
Počet aktivních spisů sociálně-právní ochrany dětí 334 
Počet případů jmenování OSPOD opatrovníkem 154 
Celkový počet dětí, u kterých byl soudem či OSPOD stanoven dohled 18 
Návrhy soudu na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské odpovědnosti 10 
Počet dětí v náhradní rodinné péči 46 
Sociální kuratela pro děti a mládež /trestná činnost a přestupky dětí a mladistvých/ 27 
Celkový počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 17 
Návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou 68 
Počet případů domácího násilí, kterému jsou přítomny nezletilých děti 2 

Tab. Činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí 
 
Další významnou činností odboru sociálních věcí je sociální práce. Sociální pracovnice pomáhá obča-
nům zejména při řešení nepříznivé sociální situace, do které se dostali z důvodu vyššího věku, nepříz-
nivého zdravotního stavu, nastalé krizové situace či v důsledku způsobu života, který vede 
k sociálnímu znevýhodnění či konfliktu se společností. Ve většině případů jsou problémy kumulovány. 
Nejčastěji řešenou problematikou je bydlení a dluhové pasti, exekuce. Sociální pracovnice poskytuje 
základní i odborné poradenství, hledá s klienty cestu, jak problémy řešit, na jaké instituce je třeba se 
obrátit, je-li třeba, doprovází klienty a sama jedná s potřebnými institucemi. Sociální pracovnice po-
skytla v r. 2018 poradenství 113 klientům.  Od října 2019 poskytuje občanům poradenství v oblasti 
dluhů organizace RUBIKON Centrum o.p.s., v intervalu 1x za 14 dní, vždy v pondělí. 
 
 

Další agendy vykonávané odborem sociálních věcí 
Zajištění sociálních pohřbů 26 
Výkon veřejného opatrovnictví 20 
Parkovací průkazy pro OZP 36 
Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění 2 

Tab. Další agendy vykonávané odborem sociálních věcí 
 
 
 

Činnosti na úseku sociální práce, sociální poradenství 
Počet návštěv opatrovanců – veřejné opatrovnictví 152 
Sociální práce – ohrožené a vyloučené osoby – počet anonymních klientů 3 
Sociální práce – ohrožené a vyloučené osoby – počet spisů 125 
Sociální práce – ohrožené a vyloučené osoby – počet sociálních šetření 31 

Tab. Činnosti na úseku sociální práce, sociální poradenství 
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Program podpory aktivit v sociální oblasti 
Pro dotační program města Český Brod – Program podpory aktivit v sociální oblasti bylo v roce 2019 
z rozpočtu města vyčleněno 650 000 Kč. V rámci výzvy pro podávání žádostí vyhlášené v únoru 2019 
město obdrželo celkem 12 žádostí o dotaci.  
Na základě posouzení žádostí o dotaci hodnotící komisí a následného schválení návrhu výše dotace 
radou města a zastupitelstvem města obdrželi podporu následující organizace:  
 
 
 
Žadatel  Název projektu Výše dotace v Kč 
Prostor Plus o.p.s. Terénní programy  80 000 

Domácí hospic  Nablízku, z.ú. Sociální služby domácí hospicové péče - odborné sociální 
poradenství  

50 000 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s  
Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace Tranzitní 
program a podporované zaměstnávání (pracoviště Kutná 
Hora) 

9 000 

Oblastní charita Kutná Hora  Raná péče v Českém Brodě 2019 20 000 
Terapeutické centrum Modré 
dveře, z.ú. 

Psychosociální služby pro osoby s duševním onemocně-
ním, mentálním postižením a osoby v krizi  

30 000 

Spirála pomoci o.p.s. Osobní asistence - zůstat doma a žít důstojně 50 000 
Život Plus, z.ú Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené osoby 30 000 
Linka bezpečí, z.s.  Linka bezpečí pro děti a mládež z města Český Brod  10 000 
LECCOS, z.s. NZDM Klub Zvonice 141 000 
LECCOS, z.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 100 000 
LECCOS, z.s. Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD 50 000 
LECCOS, z.s. LECCOS pro rodiny V 80 000 
Tabu. Podpořené organizace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti  
 
 
 

 
 

 
Ilustrační obrázky aktivit podpořených v programu pro sociální oblast 
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 

V roce 2019 se pokračovalo v realizaci projektu Komunitní plánování so-
ciálních služeb na území ORP reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587 
podpořeného z OP Zaměstnanost.  
Hlavním cílem komunitního plánování v roce 2019 bylo zpracování nové-
ho komunitního plánu, strategického dokumentu i akčního plánu. Na 
těchto dokumentech se pracovalo v průběhu celého roku společně s pra-
covními skupinami. Pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním posti-
žením, Rodina, děti a mládež a Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením se v roce 2019 sešly celkem třikrát. V listopadu 2019 bylo uspořádáno společné setkání 
pracovních skupin, kde byly projednány návrhy obou dokumentů ke komunitnímu plánování. Dne 4. 
12. 2019 zastupitelstvo města schválilo Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní 
obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024 a Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných slu-
žeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021. S těmito dokumenty je možné se se-
známit na https://www.cesbrod.cz/category/komunitni-dokumenty.  
 

       
Ilustrační obrázky setkání v rámci komunitního plánování  
 
Na komunitní aktivity z pohledu sociálních služeb byl bohatý především měsíc květen. V tomto měsíci 
byl vydán Katalog sociálních a návazných služeb pro území ORP Český Brod, který obsahuje přehled 
sociálních služeb dle jednotlivých cílových skupin.  
 
V květnu 2019 se také uskutečnil v Českém Brodě historicky první Veletrh sociálních služeb. Dne 16. 
5. 2019 prezentovalo na náměstí Arnošta z Pardubic svoji činnost deset poskytovatelů sociálních slu-
žeb a dalších organizací. Veřejnost se mohla seznámit se službami těchto organizací: Domov ANNA 
sociální služby pro seniory, Zvoneček Bylany, LECCOS, Spirála pomoci, Život plus, Prostor plus, Vodící 
psi srdcem, Centrum péče Doubrava a Domov Clementas Mlékovice. 
 
V roce 2019 se také od května do září uskutečnilo tazatelské dotazníkové šetření v celém území ORP 
zaměřené na potřeby v sociální oblasti, spokojenost s užívanými sociálními službami a informovanost 
o sociálních službách. Jeho výsledky byly využity pro zpracování komunitního i akčního plánu.   
Dále byly vydány dva letáky s přehledem sociálních služeb. První leták obsahuje přehled sociálních 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhý leták je zaměřen na sociální služby pro 
rodiny, děti a mládež, pro osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby s dušev-
ním onemocněním.  
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V prosinci 2019 byl uspořádán vzdělávací seminář pro členy pracovních skupin zaměřený na sociální 
komunikaci v komunitním plánování.   
 
Ke konci roku 2019 byl rovněž vytvořen webový portál sociálních služeb Hlavním smyslem tohoto 
portálu je poskytnout potřebné informace ze sociální oblasti a nabídnout pomoc pro řešení nejrůz-
nějších sociálních situací. Tento portál obsahuje nejrůznější informace ze sociální oblasti a funguje 
jako jeden z podwebů města na odkazu https://www.cesbrod.cz/socialni-sluzby/. 
 

 
Ukázka nového podwebu 
 
Českobrodská doprava pro seniory  
V roce 2019 byla občanům k dispozici přepravní služba pod názvem Českobrodská doprava pro senio-
ry, která umožňuje seniorům od 65 let a také držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez ohledu na dosa-
žený věk přepravovat se po městě za částku 15 Kč k lékařům, do lékáren, na úřady, obchody, nádraží 
a další vybraná místa.  
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 2138 jízd, v první polovině roku byl počet jízd nižší než v druhé 
polovině. V letních měsících byl zaznamenán pokles s ohledem na prázdniny a taktéž v prosinci 
v souvislosti s vánočními svátky. V průměru připadalo na 1 měsíc 178,2 jízdy.  
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Graf využití dopravy pro seniory v roce 2019 
 

Virtuální univerzita třetího věku  
 
Virtuální univerzita třetího věku v Českém Brodě byla otevřena v roce 2018 a ke konci roku 2019 měla 
za sebou již čtyři semestry výuky pro seniory. Vytvoření možnosti této formy studia vyšlo 
z komunitního plánování sociálních služeb a jeho cílem bylo nabídnout seniorům smysluplnou varian-
tu trávení volného času, kdy by se senioři mohli dále vzdělávat dle svého zájmu a zároveň se dostat 
do společenského kontaktu.  
 
V roce 2019 se v zimním semestru pokračovalo ve studiu české historie. Kurz České dějiny 
v souvislostech II. navštěvovalo 40 studujících z řad seniorů a tematicky zcela odlišný kurz Čínská me-
dicína v naší zahrádce studovalo 33 seniorů. Čtvrtý semestr byl zatím nejpočetněji navštěvovaným. 
Kurz Barokní architektura v Čechách, který je už více specializovaný a předpokládá určité znalosti 
barokního slohu, studovalo 48 seniorů. Vedle toho byl otevřen další kurz, Kouzelná geometrie, do 
něhož bylo přihlášeno 32 seniorů.  
 
 

          
Ilustrační foto ze seminářů pořádaných odborem sociálních věcí 
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6.8 Odbor stavební a územního plánování 
 
Kontakt: 
Vedoucí odboru: Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131 
e-mail: maresova@cesbrod.cz 
Zástupce vedoucího odboru:  Ing. Jan Strnad 
e-mail: strnad@cesbrod.cz 
 
Úsek Počet pracovníků 
Vedoucí odboru 1 
Územní řízení a stavební řízení 5 
Územní plánování 1 
Památková péče 1 
Asistent odboru 2 
Celkem 10 

Tab. Personální zastoupení odbor 
 
 
Počet spravovaných obcí a počet podání za odbor 2019 

Počet obcí v působnosti stavebního úřadu 20 
Počet obcí v působnosti úřadu územního plánování 24 
Celkový počet podání za odbor 6344 

Tab. Počet spravovaných obcí a počet podání za odbor 
 
Stavební řád 
Vydaná rozhodnutí 
Stavební povolení celkem  248 
- novostavby 144 
- stavební úpravy, nástavby a přístavby staveb pro bydlení 62 
- novostavby, nástavby a přístavby podn. objektů 27 
- ostatní stavby (garáže, chaty, stánky 15 
- územní rozhodnutí  69 
- kolaudační rozhodnutí 6 
- další vydaná rozhodnutí (změna stavby před dokončením, 
změna užívání, předčasné užívání, odstranění stavby, atd.) 

 
47 

- rozhodnutí o udělení sankce 0 
- procesní rozhodnutí, usnesení 91 
Vydaná rozhodnutí celkem 461 

 
 
Odvolání 
Počet odvolání 2 
z toho: zpětvzetí odvolání 0 
              potvrzeno 0 
              zrušeno 2 
              řízení probíhá 0 
Opatření stavebního úřadu  
Územně plánovací informace 51 
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Územní souhlas 104 
Společný územní souhlas a ohlášení stavby 110 
Sdělení k ohlášení 24 
Kolaudační souhlas 108 
Oznámení dokončení stavby 201 
Ohlášení odstranění stavby 2 
Souhlas s dělením pozemků 35 
Sdělení k podání 670 
Celkem vydaných opatření 1 305 

 
Ostatní opatření, vyjádření, výzvy 721 

 
Kontrolní prohlídky staveb 351 

 
Byty 
Celkem povoleno bytů v rodinných domech 156 
Celkem povoleno bytů v bytových domech, v domovech, penzionech a domovech  
pro seniory, v nebytových prostorech 

45 

Celkem povoleno odstranění bytů v rodinných domech 1 
Tab. Stavební řád 
 
 
Územní plánování 
ÚPD řešené ve sledovaném roce - město 0 
Změny  ÚPD řešené ve sledovaném roce - město 0 
Počet lokalit řešených ÚPD změnami ÚPD - město 0 
Celkem řešených ÚPD a změn ÚPD - město 0 
ÚPD řešené ve sledovaném roce – na žádost obcí správního území 2 
Změny  ÚPD řešené ve sledovaném roce – na žádost obcí správního území 4 
Počet lokalit řešených ÚPD a změnami ÚPD – na žádost obcí správního území 4 
Celkem řešených ÚPD a změn ÚPD - na žádost obcí správního území 6 
Počet pořizovaných územních studií - město 0 
Počet pořizovaných územních studií – na žádost obcí správního území 0 
Počet pořizovaných regulačních plánů - město 1 
Celkem řešených ÚPD a změn ÚPD – město a na žádost obcí správního území 6 
Počet lokalit řešených ÚPD změnami ÚPD   – město a na žádost obcí správního území 4 
Počet pořizovaných územně plánovacích podkladů - město 0 
Počet vydaných dat z projektu ÚAP (obsahuje export dat, příprava smluv, zaslání žadateli 25 
Projekt ÚAP (obsahuje činnosti- vyplňování pasportů pro předaná data, rozbory, práce 
s databází, vyplňování hlášení o udržitelnosti projektu pro dotační titul, projednávání se 
starosty, zprávy o uplatňování územních plánů) 

2 

Počet vydaných závazných stanovisek úřadu územního plánování 290 
Počet vyjádření, sdělení úřadu územního plánování 350 

Tab. Územní plánování 
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Památková péče 
Počet rozhodnutí - závazných stanovisek vydaných orgánem státní památkové péče na 
úseku zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

72 

Počet ostatních písemných stanovisek mimo správní rozhodnutí 61 
Celkový počet sledovaných úkonů, které souvisí s agendou památková péče 133 
Počet nemovitých kulturních památek správním obvodu obce s rozšířenou působností 82 
Počet movitých kulturních památek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností s 
vlastním rejstříkovým číslem (např. mobiliář, pamětní desky, zvony, sochy, atd.) 

86 

Kolik bylo podáno žádostí o finanční podporu na obnovu kulturních památek MK ČR/ fi-
nanční podpora z obce 

3/0 

Kolika z podaných žádostí bylo vyhověno MK ČR/ kolik finančních podpor bylo poskytnuto 
z prostředků obce 

3/0 

Celkový počet všech památkových zón, rezervací, ochranných pásem ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností 

12 

Tab. Památková péče 
 

 

 
 

  
Ilustrační foto z veřejného představení návrhu Regulačního plánu  
 
 

 

 
 

  
Ilustrační foto z veřejného představení výsledků návrhu studie regenerace sídliště Jahodiště 
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7. Závěr 
 
Pokud jste při čtení výroční zprávy města Český Brod došli až na její konec, seznámili jste se jen s částí 
témat, kterými se město, městský úřad, jeho organizační složky, příspěvkové organizace i českobrod-
ské neziskovky zabývají a čemu se věnují. Do výroční zprávy jakožto závěrečného hutného souhrnu 
aktivit našeho města za rok 2019 se pochopitelně nevejde vše. Zejména se tam nemohou vejít zámě-
ry a projekty, jejichž realizaci plánujeme v dohledné budoucnosti. U nich samozřejmě nevíme, zda a 
kdy se je podaří realizovat. Přesto právě tohle téma nabývá v době vydání výroční zprávy za rok 2019 
na významu. Český Brod pravděpodobně čeká v příštích několika letech větší množství bytové vý-
stavby, ať již v rozvojových lokalitách nebo na tzv. brownfieldech. Ta na jednu stranu může velmi 
pomoci jeho rozvoji, rozšíření nabídky služeb pro občany a může též přilákat do města další vzdělané 
a činorodé obyvatele. Na druhou stranu stavební boom klade i značné nároky na město a jeho veřej-
nou vybavenost, kterou je nyní nezbytné nákladně posílit. V roce 2019 jsme například narazili na 
strop kapacity vodovodní a kanalizační sítě, kde bylo zastaveno napojování dalších nemovitostí. I 
v oblasti školství je kapacita českobrodských zařízení beze zbytku naplněna. To, co se ještě před něko-
lika lety zdálo být vzdáleným cílem, je v roce 2019 na dosah. Město má připravené velké vodohospo-
dářské projekty a pokročilo i v projektové přípravě přístavby ZŠ Žitomířská nebo nové MŠ Kollárova. 
Do budoucna bude zásadní pro rozvoj školství ve městě spolupráce s okolními obcemi, jejichž žáci 
využívají školy v našem městě i se Středočeským krajem, který na území města zřizuje dvě střední 
školy a základní uměleckou školu. Stejně tak jsou připravovány investice do komunikací a chodníků 
nebo do křižovatky u ZZN tak, aby Český Brod nezůstal pozadu jak v oblasti dopravy pěší, automobi-
lové a cyklistické, tak i v oblasti stavu a úrovně veřejného prostoru. Finančně jde o obrovskou zátěž, 
ale město bylo doposud velmi úspěšné při svých žádostech o dotace a pevně věřím, že tomu tak bude 
i nadále. 
 
Velkým tématem poslední doby je boj se suchem a ochrana krajiny. I město Český Brod se v roce 
2019 zabývalo nejen vodními zdroji pro občany města, ale i možnostmi jiných přístupů při hospoda-
řením v krajině včetně tématu obnovy polních cest a remízů.  Městské lesy zasáhla také v roce 2019 
kůrovcová kalamita, se kterou jsme se za poklesu cen dřeva snažili co nejlépe vypořádat.    
Za vedení města mohu říci, že rok 2019 byl rokem úspěšným. Rád bych na tomto místě poděkoval 
všem zaměstnancům městského úřadu i všech příspěvkových organizací města za jejich nesnadnou 
práci a osobní přístup a nasazení během celého roku.  
 
Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby mohl říci, jak bude vypadat rok následující a co přinese. 
Přejme společně městu i jeho občanům, aby i rok 2020 navázal na ten uplynulý a abychom jej společ-
ně prožili ve zdraví a byli šťastní a spokojení. 
 

                                                                                                              
Tomáš Klinecký 

místostarosta 
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