
Místo Podnět Návrh řešení Řešitel

1 Ve Staré vsi/ Na Parcelách Prostor u kontejnerů u dětského hřiště

odstranění pařezů, zatravnění plochy původně sypané škvárou, 

udělat zpevněnou plochu pod kontejnery, výhledově dřevěné, 

okrasné hrazení OŽP, TS

2 Ve Staré vsi/ Na Parcelách Špatné keře u dětského hřiště odstranit, případně doplnit nové OŽP, TS

3 Ve Staré vsi Chodníky - nekompletní doplnění Odbor rozvoje

4 Ve Staré vsi Osvětlení - špatný stav oprava, rekonstrukce Odbor rozvoje

5 Ve Staré vsi

Kanál nad úrovní kaluží (u křížku)- není možnost odtoku vody, 

tvoří se kaluže přes půl silnice oprava Odbor rozvoje

6 Na Parcelách Hromadící se voda snížení terénu na a kolem pozemku p.č. 513 Odbor rozvoje

7 Na Parcelách Silnice - špatný stav oprava Odbor rozvoje

8 Na Parcelách Děšťová kanalizace - chybí vybudování Odbor rozvoje

9 Na Parcelách Chodníky - nekompletní doplnění Odbor rozvoje

10 Na Parcelách Osvětlení - špatný stav oprava, rekonstrukce Odbor rozvoje

11 Lstibořská/Bylanská/Školní

Instalace zrcadla k telefonní budce, aby bylo vidět příjezd 

vozidla od Lstiboře doplnění zrcadla SÚS

12 Lstibořská/Bylanská/Školní Přesunutí přechodu

13 Lstibořská/Bylanská/Školní Vyřešit křižovatku jako kříž uzavření jednosměrky z ulice Školní do ulice Bylanské Odbor rozvoje

14 Lstibořská/Bylanská/Školní Chodník - špatný stav chodníku u prodejny nábytku oprava Odbor rozvoje

15 Lstibořská Osvětlení - chybí téměř v celé ulici vybudování Odbor rozvoje

16 Školní Chodníky - špatný stav

oprava chodníku a krajnice okolo vilek -bývalých statkových 

domů Odbor rozvoje

17 Školní Přístřešek u autobusové zastávky vybudování Odbor rozvoje

18 K Vysílači Prohlubně na křižovatce ulic Školní a K Vysílači oprava TS

19 Průmyslová Kamiony couvající do ulice Za Drahou projednat s firmami a pokusit se nalézt řešení Odbor rozvoje

20 Průmyslová Pozemek p.č. 367 - nutný k možnému rozšíření ulice Průmyslové prověřit nájemní smlouvy a vyzvat k vyklizení, je - li to možné Odbor rozvoje

21 Průmyslová Úzká vozovka, chybějící chodník

projednat s vlastníky pozemků možnost odkupu/darování a 

možnosti spolufinancování potřebného rozšíření Odbor rozvoje

22 Bylanská Kameny u domu paní Houžvičkové odstranit

23 Bylanská Přístřešek u autobusové zastávky vybudování Odbor rozvoje

24 K Vysílači

Silnice - špatná kvalita asfaltového povrchu a voda při dešti na 

přechodu pro chodce oprava, řešit možnou upravu v prostoru přechodu Odbor rozvoje

25 Za Drahou Špatné odpady u 1.SČV oprava Odbor rozvoje

26 Za Drahou

Osvětlení - chybí pod Viaduktem-Dráha a aby byl navazující 

chodník k pekárnám doplnit Odbor rozvoje

27 Za Drahou Chodník u FVE zaplavován vodou zvýšit Odbor rozvoje

28 Za Drahou Před 1.SČV se dělá louže zbrousit vozovku SÚS

29 Před 1.SČV se dělá louže

30 Liblice Chybí hřiště pro děti 10 let a více

vybudovat - využít prostor před Kvasničkovými nebo v areálu 

SOŠ Odbor rozvoje

31 Liblice Průjezd kamionů přes Liblice

častější kontrola Městskou policií, případně zvážení instalace 

fotopastí nebo kamerového systému Odbor rozvoje

32 Liblice Osvětlení - celkově špatný stav Odbor rozvoje

33 Lstibořská

Nesekaná místa - Ke Lstiboři za mostem na pravé straně, p.č. 

(526/33, 287, 526/31, 526/30, 526/24, 526/25) řešit s majitelem

34 Za Drahou                                  - Za Schovancovými, p.č. 470/1 a 470/2 řešit s majitelem

35 Bylanská                                  - Na bývalé zahradě Trachtových, p.č. 121/3 řešit s majitelem

36 Školní                                  - Břeh proti Ekonomické škole p.č. 790/34 řešit s majitelem

37 Ve Staré Vsi

                                 - Prostor nad silnicí a parkovištěm pana 

Marka, p.č. 790/2 řešit s majitelem

38 Ve Staré Vsi

Prostor bývalého Statku Janečkových - nesekaný a neudržovaný 

prostor, p.č. 39 řešit s majitelem

39 Ve Staré Vsi Sloupy ČEZ v havarijním stavu řešit s ČEZ

1 Žitomířská-Českobrodská Chodník - chybějící osvětlená cesta do Českého Brodu vybudovat Odbor rozvoje

2 Žitomířská-Českobrodská Osvětlení u podjezdu pod železnicí nefunkční oprava Odbor rozvoje

3 Českobrodská Osvětlení - velmi špatný stav rekonstrukce Odbor rozvoje

Liblice

Štolmíř



4 Českobrodská Chodníky - nekompletní doplnění Odbor rozvoje

5 Českobrodská Přístřešek u autobusové zastávky vybudovat Odbor rozvoje

6 Českobrodská Hromadění vody u železnice vybudovat odvodnění SÚS

7 Českobrodská Hromadění vody u kostela opravit spatný sklon vozovky, čistit vpust SÚS

8 Českobrodská Špatné poklopy na kanálových vpustích opravit SÚS

9 Za Rybníkem Silnice - velmi špatný stav rekonstrukce Odbor rozvoje

10 Za Rybníkem Osvětlení - téměř v cele ulici chybí vybudování Odbor rozvoje

11 Za Rybníkem Rybník - špatný stav odbahnení a oprava okolí Odbor rozvoje

12 Lichtenštejnská Osvětlení - chybí vybudovat Odbor rozvoje

13 Lichtenštejnská Silnice - panelová rekonstrukce Odbor rozvoje

14 Lichtenštejnská Černá skládka v prostoru bývalého kravína odstranění OŽP

15 Štolmíř Kostel v havarijním stavu rekonstrukce

16 Štolmíř Neudržovaná náves vyčistit komletně náves od nevhodných stromů, pařezu, křovin OŽP,TS

17 Štolmíř Osvětlení - havarijní stav, chybějící části, …. rekonstrukce Odbor rozvoje

18 Štolmíř Chodníky - chybějíci části kolem ulice českobrodské doplnění Odbor rozvoje

19 Štolmíř Osvětlení polní cesty z Českého Brodu vybudování Odbor rozvoje

20 Štolmíř Parkování na nezpevněných místech vydaní vyhlášky a kontroly Městskou policii Odbor rozvoje

21 Štolmíř Oprava dětského hřiště

22 Štolmíř Řidiči nerespektují 50km v obci Častější kontrola policií PČR

23 Štolmíř  Snížení rychlosti na 40km v místní části Odbor dopravy

24 Štolmíř Snížení rychlosti na 20km mimo ulici Českobrodskou Odbor dopravy

25 Štolmíř Zákaz parkování nákladních automobilů v místní části Odbor dopravy

26 Českobrodská Odstranění staré zastávky TS

27 Českobrodská Odstranění nefunkčního sloupu el. vedení TS

28 Štolmíř Prostor památníku

29 Štolmíř Hřbitovní zeď, márnice TS

30 Štolmíř příčný práh při vjezdu ke kostelu odbor rozvoje

Zahrady

1 Zahrady Prostor kolem popelnic Vybetonování podkladu pod popelnicí Odbor rozvoje, TS, OŽP

2 Zahrady

Špatné dopravní řešení křižovatky u autobusové zastávky 

Zahrady Odbor dopravy

3 Zahrady Kamerový systém Doplnit Odbor rozvoje

Český Brod

1 Krále Jiřího Chybějící zrcadlo u výjezdu z parkoviště ulice Krále Jiřího Doplnit Odbor dopravy

OŽP

TS

Odbor rozvoje

MP

SÚS (Odbor rozvoje)

Odbor dopravy

bube odstraněno



Aktuální stav Termín Poznámka

K odstranění pařezů by mělo dojít pravděpodobně koncem roku 2017, řešení kontejnerů až po změnách ve třídění

Vzledem ke kořenovým systémům nelze zpevnit prostou pod 

kontejnery

Projednat s OŽP, TS 

Zvážení obnovení příkopů

Zvážení vybudování příkopu

Zvážení vybudování příkopu

v řešení

"tlačit" na firmy, aby si zřídily točnu pro kamiony (často couvají 

do hlavní silnice)

v řešení

jednání s obyvateli č.50 a v domech bývalého cukrovaru o 

odstranění zahrádek (? platí nájem-město přichází i o malé 

peníze) a následně možnost rozšíření ul.Průmyslová 

v řešení

v řešení

v řešení

trvá skládka

trvá

trvá

trvá zeptat se pana kruliše na směr od skoly k zastávce

trvá

Řešeno s majitelem, každoročně sekání. Případné navezení zeminy se musí řešit se stavebním odborem.

velice nebezpečné místo pro chodce

Liblice

Štolmíř



řeší odbor rozvoje ve spolupráci s Mamaloca do 30.6.2017

Projednat s SÚS

Projednat s SÚS

Projednat s SÚS

v řešení

Nejedná se o nebezpečný odpad současná legislativa neumožňuje sankce

trvá

v řešení podílí se Mamaloca

Projednat s PČR

nutno projednat s obyvateli Štolmíře

řeší TS

řeší TS do 13.5.2017

Řešení kontejnerů až po změnách ve třídění

Projednat s Odborem dopravy


