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    Město Český Brod 
      Komise pro místní části 
      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

   

 
ČÍSLO SPISU:  S-MUCB 55017/2019  
ČÍSLO JEDNACÍ:  MUCB 70031/2019 
VYŘIZUJE:     Koulová Lenka 
TELEFON :  321612111 
DATUM:  19.11.2019  
 
 

Zápis č.6 
z jednání komise pro místní části města Český Brod konaného dne 18.11.2019 

 

Přítomni: Irena Kuklová, David Žofka, Petr Smažil, Marek Šubert 
Nepřítomni: Lenka Jelínková 
Omluveni: Gabriela Borovská 
Hosté:  
Zapsala: Lenka Koulová 
 

 
Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Oplocení hřiště v Liblicích 
3) Chodník do Liblic 
4) Různé 
5) Doporučení radě města 

 
 
1. Zahájení 
Jednání komise zahájila v 17:33 hodin v učebně IT, nám. Arnošta z Pardubic 56 předsedkyně komise Irena 
Kuklová. 

 
2. Oplocení hřiště v Liblicích 
Informace – rada města schválila finanční příspěvek na rekonstrukci oplocení hřiště (424/2019 Výběr 
dodavatele VZ "Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště -Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ 
Liblice"). 
Správa hřiště: a) Technické služby města Český Brod 
  b) TJ Liblice (správu si podmiňují parkováním aut na prostoru hřiště) 
 
Komise doporučuje radě, aby správou hřiště pověřila aspoň Technické služby města Český Brod, 
zkušebně na 1 rok. 
     
      hlasování: pro – 4 proti – 0  zdržel se – 0 
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3. Chodník do Liblic 
Informace – chodník do Liblic od ul. Klučovská bude pouze po viadukt. Řešit návaznost chodníku za 
viaduktem směr obec z důvodu nepřehlednosti úseku v zatáčce. 
 
4. Různé 
a) chodník do Štolmíře  
 - pokračovat v projektové dokumentaci – varianta po pravé straně 
 - žádost o zpětnou vazbu – v jakém stavu je PD, výhled projektu 
 
      hlasování: pro – 4 proti – 0  zdržel se – 0 
 
b) rozšíření ul. Průmyslová, Liblice – vyklizení a odkup pozemků 
  -  komise doporučila na svém jednání dne 19.6.2019 uspořádat setkání na téma „vyklizení 
pozemků podél ul.Průmyslové“, kterých se týká rozšíření ulice - za Město se zúčastní dotčené odbory 
na úřadě (odbor rozvoje, odbor stavebního a územního plánování, odbor dopravy a rada města), 
pozváni budou členové komise a dotčení občané 
 - komise doporučila na svém jednání dne 9.9.2019 uspořádat veřejné projednání o odkupu 
pozemků v ul. Průmyslová, Liblice 
Dle informací k nějakému setkání-místnímu šetření došlo, avšak členové komise nebyli pozváni ani 
informováni! Žádáme o informování a pozvání k jednáním a šetřením v případě jakéhokoli postupu 
v bodech projednávaných komisí pro MČ.   
 
  - poz.parc.č. 367 – v majetku Města Český Brod – v současné době jsou na tomto poz. 
zahrádky byt. domu čp.49 
           - vyklizení pozemku - nutno jednat jako o celku nikoli jen o části 
 - poz.parc.č. 483/4, 698 – v majetku Domak s.r.o. – jednat o případném odkupu těchto 
pozemků – rozšíření komunikace od křižovatky s ul. Za Drahou (od 1.SČV po čističku odpadních vod) 
 - poz.parc.č. 359/1 – v majetku PORT 009 s.r.o. - jednat o případném odkupu těchto pozemků 
– rozšíření komunikace od křižovatky s ul. Za Drahou (od 1.SČV po čističku odpadních vod) 
 
      hlasování: pro – 4 proti – 0  zdržel se – 0 
 
 
c) autobusová zastávka u bývalé prodejny COOP v Liblicích 
 - komise již doporučila na svém jednání 15.5.2019 
 - tuto zastávku zastřešit dle Vizuálního manuálu města Český Brod str.51. 
  

     
 Výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou zastávku u SOŠ Liblice. 
         
      hlasování: pro – 4 proti – 0  zdržel se – 0 
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5. Doporučení radě města 
 1) Komise doporučuje pověřit správou hřiště v Liblicích Technické služby města Český Brod 
(zkušebně na 1 rok). 
 2) Komise doporučuje pokračovat v projektové dokumentaci – chodník do Štolmíře (varianta 
po pravé straně). 
 3) Komise doporučuje uspořádat veřejné setkání na téma „vyklizení a odkup pozemků“ (dle 
bodu 4b) za účasti všech dotčených subjektů (Město – dotčené odbory, rada, členové komise pro 
místní části, majitelé pozemků a dotčení občané) - možnost rozšíření této ulice pro lepší dopravní 
obslužnost „průmyslové zóny“. 
 4) Zastřešení autobusové zastávky u bývalé prodejny COOP v Liblicích dle Vizuálního manuálu 
města Český Brod str.51 (obr. Viz. bod č.2) a výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou 
zastávku u SOŠ Liblice. 
 
  
 
Jednání komise pro místní části byla ukončena v 18,45 hodin.  
 
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 18.12.2019 v 17.30 hod v učebně IT, 
náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod. 

 
 
       

 
 
 
                            
                                        Irena Kuklová  
                                                                                     předseda komise pro místní části 


