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

   

 
ČÍSLO SPISU:  S-MUCB 54845/2021  
ČÍSLO JEDNACÍ:  MUCB 60352/2021 
VYŘIZUJE:  Koulová Lenka 
TELEFON : 730 517 818 
DATUM:  21.10.2021  
 
 

Zápis č.10 
z jednání Komise pro místní části města Český Brod konaného dne 20.10.2021 

 

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

 
Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Rezignace člena komise pana Marka Šuberta 
3) Liblice - podélné parkování v ul.Bylanská-nemožnost používání chodníku 
4) 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) 
5) Štolmíř - odstranění starých sloupů nefunkčního vedení 
6) Různé 
7) Doporučení radě města 

 
 

 
1. Zahájení 
Jednání komise zahájila v 17:05 hodin v učebně IT, nám. Arnošta z Pardubic 56 předsedkyně komise Irena 
Kuklová. 

 
 
2. Rezignace člena komise pana Marka Šuberta  
Dne 29.07.2021 byla komisi prostřednictví emailu doručena rezignace člena pana Marka Šuberta 
z důvodu studií v Brně.  
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
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3. 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.  
 
Bylo projednáno opakovaně. 
 
Pan Petr Smažil tento bod přednese i na Komisi pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu. 
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 

 
4. 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 před domem čp. 267 úplně chybí. Byl zrušen při stavbě tohoto rodinného 
domu. Komise doporučuje prověřit tuto skutečnost a v případě zjištění, že došlo k poškození majetku 
města, zřídit nápravu-obnova chodníku majitelem domu čp.267, který při stavbě domu chodník zrušil.  
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. 
 
Bylo projednáno opakovaně. 
 
Pan Petr Smažil tento bod přednese i na Komisi pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu. 
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 
 
5. 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. 
 
Bylo projednáno opakovaně. Bylo doporučeno radě z jednání komise dne 31.05.2021.  
(Připomínka pana Tomáše Klineckého - Zadal jsem zajištění likvidace nefunkčních sloupů ve Štolmíři - 
betonový zajistí ČEZ, "dřeváky" buď CETIN, v případě, že se nepodaří vypátrat vlatsníka, zajistí to TS.). 
 
Dle sdělení člena komise zatím k odstranění nedošlo, prosíme o prověření. 
 

hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
 
 
6. Různé 

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 
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7. Doporučení k projednání na radě města 
 Bod 2) Odvolat člena komise pana Marka Šuberta. 
 

Bod 3) Liblice - 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. 

 
Bod 4) Liblice - Chodník v ul. Ve Staré vsi před domem čp. 267 úplně chybí. Byl zrušen při stavbě 
tohoto rodinného domu. Komise doporučuje prověřit tuto skutečnost a v případě zjištění, že došlo 
k poškození majetku města, zřídit nápravu-obnova chodníku majitelem domu čp.267, který při stavbě 
domu chodník zrušil.  
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 5) 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. 

 
Bod 6) 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. 

 
 
 
 

Jednání Komise pro místní části byla ukončena v 17:50 hodin.  
 
 
 
 
 
 
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 8.12.2021 v 17hod v učebně IT, nám. 
Arnošta z Pardubic 56. 

        
 
      
 
 
                           
                                        Irena Kuklová  
                                                                                     předseda komise pro místní části 
 
 
 
 


