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

   

 
ČÍSLO SPISU:  S-MUCB 26372/2021  
ČÍSLO JEDNACÍ:  MUCB 31039/2021 
VYŘIZUJE:  Koulová Lenka 
TELEFON : 730 517 818 
DATUM:  01.06.2021  
 
 

Zápis č.9 
z jednání Komise pro místní části města Český Brod konaného dne 31.05.2021 

 

Přítomni: Irena Kuklová, David Žofka, Lenka Jelínková 
Nepřítomni:  
Omluveni: Marek Šubrt, Petr Smažil 
Hosté: Pavel Kvasnička 
Zapsala: Lenka Koulová 
 

 
Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Liblice - krytá zastávka autobusu u bývalé prodejny COOP v Liblicích – oživit požadavek 
3) Liblice – přechod pro chodce u MŠ Lstibořská 
4) Liblice - podélné parkování v ul.Bylanská-nemožnost používání chodníků 
5) Liblice - úplně chybějící chodník v ul.Ve Staré vsi/u dětského hřiště, omezení možnosti 

chůze i po silnici (částečně rozbitá a v deštích zatopená ½ silnice na křižovatce u dětského 
hřiště) 

6) Liblice - zřízení cesty u kapličky - zpevnění travnaté plochy k BUS zastávce SOŠ Liblice 
(návrh byl původně v rámci participativního rozpočtu města) 

7) Štolmíř - návrh na výstavbu chodníku z Brodu do Štolmíře podél ulice Českobrodská – 
oživit požadavek 

8) Štolmíř - odstranění starých sloupů nefunkčního vedení 
9) Štolmíř - oprava mostku přes Kounický potok 
10) Štolmíř - návrh řešení nedodržování rychlosti ve Štolmíři - ze směru od obce Černíky 

(nainstalování radaru, zpomalovací práh, ...) 
11) Různé 
12) Doporučení radě města 

 
 

 
1. Zahájení 
Jednání komise zahájila v 17:00 hodin v učebně IT, nám. Arnošta z Pardubic 56 předsedkyně komise Irena 
Kuklová. 
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2. Liblice - krytá zastávka autobusu u bývalé prodejny COOP 
Tuto zastávku zastřešit dle Vizuálního manuálu města Český Brod str.51. 
Komise již doporučovala na svém jednání 15.5.2019, 18.11.2019 a 20.1.2020.  
 
 
 

     
 
Výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou zastávku u SOŠ Liblice. 
 
      hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
  
3.Liblice – přechod pro chodce u MŠ Lstibořská 
Z důvodu bezpečnosti navrhujeme posunout přechod pro chodce v ul. Bylanská dále od křižovatky 
(více do ul. Bylanská).  
 
4. Liblice - podélné parkování v ul.Bylanská - nemožnost používání chodníku 
Upravit parkování na podélné parkování, zejména na mostcích před rodinnými domy. Automobily 
jsou často zaparkované kolmo až k vratům a znemožňují jakýkoliv průchod po chodníku. Navrhujeme 
zatím vyřešit oznámením do schránek.  

 
5. Liblice - úplně chybějící chodník v ul.Ve Staré vsi/u dětského hřiště, nemožnost jít ani po silnici 
(částečně rozbitá a v deštích zatopená ½ silnice na křižovatce u dětského hřiště) 
Chodník v ul. Ve Staré vsi je před čp. 267 částečně přerušen. Zřejmě byl zrušen při stavbě či přestavbě 
tohoto rodinného domu. Komise doporučuje prověřit tuto skutečnost a v případě zjištění, že došlo 
k poškození majetku města, zřídit nápravu.  
Na druhé straně této ulice se při deštích vytváří veliká kaluž, která zasahuje do poloviny ulice. Kanál je 
bohužel výše než silnice a voda tudíž nemá jak odtéci. Doporučujeme prověřit i tuto skutečnost. 
 
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 
6. Liblice - zřízení cesty u kapličky - zpevnění travnaté plochy k BUS zastávce SOŠ Liblice (návrh byl 
původně v rámci participativního rozpočtu města) 
Z důvodu chybějícího chodníku na křižovatce v ul. Ve Staré vsi a ul. Školní upravit travnatou plochu za 
„kapličkou“ na zpevněnou cestičku k autobusové zastávce SOŠ Liblice.  
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7. Štolmíř - návrh na výstavbu chodníku z Brodu do Štolmíře podél ulice Českobrodská – oživit 
požadavek 
Navrhujeme novou variantu chodníku do Štolmíře. Zřídit zpevněnou plochu podél levého okraje 
silnice směr Štolmíř navazující na novou vzniklou stezku od ul. Kounická k čp. 862. 
  

  hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 
8. Štolmíř - odstranění starých sloupů nefunkčního vedení 
Odstranění nefunkčních sloupů vedení u Pomníku obětem světových válek a v ul. Českobrodská před 
čp. 30 a 70. Prověřit, zda je v majetku města či jiné organizace a zajistit odstranění. 
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 
9. Štolmíř – oprava mostku přes Kounický potok 
Proběhla diskuse. Bližší informace podal Pavel Kvasnička. 
 
10. Štolmíř - návrh řešení nedodržování rychlosti ve Štolmíři - ze směru od obce Černíky 
(nainstalování radaru, zpomalovací práh, ...) 
Komise doporučuje prověřit možnosti k dodržování rychlosti v obci (zpomalovací prahy, radar). 
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 
11. Různé 
 Zahrady – Z důvodu bezpečnosti doporučujeme prověřit možnosti k dodržování rychlosti 
v obci (zpomalovací prahy na začátku obce). Komise doporučuje prověřit možnost posunutí značky 
obce Zahrady (na vjezdu od Č.Brodu) o několik metrů blíže k Českému Brodu. 
 
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 
 
Doporučení k projednání na radě města 
 Bod 2) 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. 
 

Bod 5) Chodník v ul. Ve Staré vsi je před čp. 267 částečně přerušen. Zřejmě byl zrušen při 
stavbě či přestavbě tohoto rodinného domu. Komise doporučuje prověřit tuto skutečnost a v případě 
zjištění, že došlo k poškození majetku města, zřídit nápravu.  
Na druhé straně této ulice se při deštích vytváří veliká kaluž, která zasahuje do poloviny ulice. Kanál je 
bohužel výše než silnice a voda tudíž nemá jak odtéci. Doporučujeme prověřit i tuto skutečnost. 

 
Bod 7) Chodník do Štolmíře - navrhujeme novou variantu chodníku do Štolmíře. Zřídit 

zpevněnou plochu podél levého okraje silnice směr Štolmíř navazující na novou vzniklou stezku od ul. 
Kounická k čp. 862. 

 
Bod 8) Štolmíř - odstranění nefunkčních sloupů vedení u Pomníku obětem světových válek a 

v ul. Českobrodská před čp. 30 a 70. Prověřit, zda je v majetku města či jiné organizace a zajistit 
odstranění. 
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 Komise doporučuje prověřit možnosti k dodržování rychlosti v obci Štolmíř (zpomalovací 
prahy, radar)  

 
 Komise doporučuje prověřit možnosti k dodržování rychlosti v obci Zahrady (zpomalovací 
prahy) a prověřit možnost posunutí značky obce Zahrady (na vjezdu od Č.Brodu) o několik metrů blíže 
k Českému Brodu. 

 
 

Jednání Komise pro místní části byla ukončena v 18:55 hodin.  
 
 
 
 
 
 
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 06.09.2021 v 17hod v učebně IT, nám. 
Arnošta z Pardubic 56. 

        
 
      
 
 
                           
                                        Irena Kuklová  
                                                                                     předseda komise pro místní části 
 
 
 
 


