
Zápis č. 7 
z jednání komise pro místní části 

konaného dne 14.6.2016 
 

 
Přítomni: Petr Smažil (předseda), Jiří Stuchl, Miroslav Řídký, Irena Kuklová 
Nepřítomni: Gabriela Borovská, Petr Marek, Karel Šimůnek 
Hosté: Tomáš Klinecký, Pavlína Kalamárová 
 
 
1. Zahájení 

Jednání bylo zahájeno dne 14.6.2016 v 18:00 předsedou komise panem Petrem Smažilem 
 
2. Návrh termínů jednání komise v roce 2016 

Komise se bude scházet pravidelně každých 5 týdnů v 18:00. 

Termíny v roce 2016 - 19.7., 23.8., 27.9., 1.11., 6.12. 

3. Návrh na odvolání neaktivních členů 

Návrh na odvolání neaktivních členů bude vyřešen na jednání komise 27.9. . 

4. Přijetí nových členů do komise 

Návrh na jmenování nových členů komise bude řešen na jednání 27.9. . 

5. Vyšší zapojení komise do aktivit města 

Členové komise vyjádřili zájem účasti na jednání tykajících se místních částí a rádi se jich budou 
aktivně účastnit. Je však nutné projednat s jednotlivými odbory a vedením města lepší informovanost 
obou stran. 

6. Aktualizace seznamu návrhů komise 

Doplněny body ze Zahrad a informace z Odboru životního prostředí 

7. Akční plán 

Komise pro místní části doporučuje Radě města doplnění těchto bodů do Akčního plánu 

Liblice 
1. Obnova osvětlení v Liblicích 

Osvětlení je v místní části v nedostačujícím stavu. 
2. Oprava chodníků 
3. Oprava silnic 
4. Vyznačení přechodu pro chodce 
5. Zastřešení autobusových zastávek v ulici Školní 

Štolmíř 

1. Vybudování chodníku mezi Českým Brodem a Štolmířem (ulice Žitomířská a 
Českobrodská) 

Přestože je Štolmíř součástí Českého Brodu, nemá bezpečné propojení pro chodce. Zvláště 
by mělo být přihlédnuto k faktu, že mnoho dětí ze Štolmíře chodí touto cestou do školy. 



2. Obnova osvětlení silnice mezi Českým Brodem a Štolmířem (ulice Žitomířská a 
Českobrodská) 
Obdobný problém jako předešlý bod, opět se jedná o bezpečné spojení Českého Brodu a 
Štolmíře pro pěší. 
 

3. Obnova osvětlení ve Štolmíři 
Osvětlení je v celé místní části v nedostačujícím stavu a poplatné době vzniku. 
 

4. Obnova chodníku v ulici Českobrodská 
Jedná se o opravu a doplnění chybějících částí stávajícího chodníku. 
 

5. Oprava návsi 
Komplexní řešení celé návsi v návaznosti na odbahnění Štolmířského rybníka. 
 
 

8. Vlastní podněty členů komise 

Komise doporučuje, aby do místních částí byl přistaven několikrát do roka velkokapacitní kontejner.  

Dále v Českém Brodě chybí možnost uložení nebezpečného odpadu, proto komise doporučuje 
prověření možností sběru tohoto odpadu, například pomocí mobilního sběru. 

Komise doporučuje vytvoření zóny zákazu stání nákladních automobilu v celé místní části Štolmíř. 

9. Závěr 

Ukončeno v 20:10 předsedou komise. 
 
 

Příštího jednání bude 19.7.2016 v 18:00.  

 
 
 
 


