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

   

 
ČÍSLO SPISU:  S-MUCB 1143/2022  
ČÍSLO JEDNACÍ:  MUCB 5021/2022 
VYŘIZUJE:  Koulová Lenka 
TELEFON : 730 517 818 
DATUM:  18.01.2022  
 
 

Zápis č.11 
z jednání Komise pro místní části města Český Brod konaného dne 17.01.2022 

 

Přítomni: Irena Kuklová, Petr Smažil 
Nepřítomni: Lenka Jelínková 
Omluveni: David Žofka 
Hosté: Pavel Kvasnička, Mgr.Tomáš Klinecký 
Zapsala: Lenka Koulová 
 
Komise se sešla pouze ve dvou členech. Vzhledem k tomu, že komisi byli přítomni i hosté (Pavel 
Kvasnička a Mgr. Tomáš Klinecký) bylo rozhodnuto v jednání pokračovat.  

 
Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Liblice - krytá zastávka autobusu u bývalé prodejny COOP v Liblicích – oživit požadavek 
3) Liblice - podélné parkování v ul.Bylanská-nemožnost používání chodníku – nedošlo ke 

zlepšení 
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) – 
nedošlo k nápravě 

5) Liblice – ul. Průmyslová 

6) Štolmíř - oprava mostku přes Kounický potok 
7) Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv. Havla 

8) Různé 
9) Doporučení radě města 

 
 

 
1. Zahájení 
Jednání komise zahájila v 17:05 hodin v budově Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 
čp. 56, 1. patro, zasedací místnost kanceláře č.32 (spisovna) předsedkyně komise Irena Kuklová. 

 
2. Krytá zastávka autobusu u bývalé prodejny COOP v Liblicích 
Tuto zastávku zastřešit dle Vizuálního manuálu města Český Brod str.51 nebo jiným vhodným typem 
zastřešení. 
Komise již doporučovala na svém jednání 15.5.2019, 18.11.2019 a 20.01.2020.  
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Výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou zastávku u SOŠ Liblice. 
 
3. Liblice - podélné parkování v ul.Bylanská - nemožnost používání chodníku – bez zlepšení 
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. 
Dle sdělení p. Mgr. Klineckého - Městské policii bylo uloženo provést kontrolu dodržování dopravních 
předpisů a upozornit řidiče na nesprávný způsob parkování. K nápravě bohužel nedošlo. 
 

 
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. 
Dle sdělení p. Mgr. Klineckého – chybějící chodník bude prověřen Technickými službami 

- problém odtoku vody bude uloženo Technickým službám formou úkolu      
z rady  

 
 
5. Liblice – ul. Průmyslová – rozšíření ulice 
Komise projednávala již na jednání 19.06.2019. Doporučovala uspořádat setkání na téma „vyklizení 
pozemků podél ul.Průmyslové“, kterých se týká rozšíření ulice.  
 
 
6.  Štolmíř - oprava mostku přes Kounický potok 

Proběhla diskuse. Bližší informace podal Pavel Kvasnička a Mgr. Tomáš Klinecký. 
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7. Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv.Havla 
Celkový stav osvětlení v celé Štolmíři je nevyhovující. Před kostelem je cca 130m dlouhý usek 
v podstatě bez osvětlení kolem hlavní komunikace. Komise doporučuje řešit celkovou rekonstrukci 
osvětlení v místní části. 
 
 
8. Různé 

Štolmíř – osvětlení v ul. Za Rybníkem 
V této ulici není žádné veřejné osvětlení, osvětlující komunikaci. Je počítáno i s výstavbou tohoto 
osvětlení v návaznosti na plánovanou rekonstrukci ulice? Komise doporučuje osvětlení realizovat 
současně, aby nedošlo k realizaci nového povrchu ulice a poté rozkopání z důvodu vybudování 
osvětlení. 

 
Štolmíř – výstavba chodníku z Brodu do Štolmíře 

Na chodník do Štolmíře je vypracovaná studie. Bude město pokračovat s projektovou dokumentací, 
která celou věc posun dále, aby bylo možné alespoň začít s jednáním o výkupu potřebných pozemků?  
Komise doporučuje zadat vypracování projektové dokumentace. 

 
10. Doporučení k projednání na radě města 
  

Bod 2) Liblice – Zastřešení autobusové zastávky u bývalé prodejny COOP v Liblicích dle 
Vizuálního manuálu města Český Brod str.51 (obr. viz. bod č.2) nebo jiným vhodným typem zastřešení 
a výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou zastávku u SOŠ Liblice. 
Komise již doporučovala na svém jednání 15.5.2019, 18.11.2019 a 20.01.2020.  
 

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. 

 
Dle sdělení p. Mgr. Klineckého - Městské policii bylo uloženo provést kontrolu dodržování dopravních 
předpisů a upozornit řidiče na nesprávný způsob parkování 
K nápravě bohužel nedošlo. 

 
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. 
 
Dle sdělení p. Mgr. Klineckého – chybějící chodník bude prověřen Technickými službami 

- problém odtoku vody bude uloženo Technickým službám formou úkolu      
z rady  

K nápravě nedošlo. 
 
Bod 5) Liblice – ul.Průmyslová – rozšíření ulice -  Komise projednávala již na jednání 

19.06.2019. Doporučovala uspořádat setkání na téma „vyklizení pozemků podél ul.Průmyslové“, 
kterých se týká rozšíření ulice. 
Prověřit zda došlo k navrhovanému setkání popř. k dalším krokům. 
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Bod 7) Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv.Havla – Komise 

doporučuje řešit celkovou rekonstrukci osvětlení v místní části. 
  
Bod 8) Štolmíř – osvětlení v ul. Za Rybníkem – Prověřit, zda je počítáno s výstavbou veřejného 

osvětlení. Komise doporučuje osvětlení realizovat současně, aby nedošlo k realizaci nového povrchu 
ulice a poté rozkopání z důvodu vybudování osvětlení. 

 

 
Jednání Komise pro místní části byla ukončena v 18:10 hodin.  
 
 
 
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 21.02.2022 v 17hod v budově Městského 
úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 1. patro, zasedací místnost kanceláře č.32 
(spisovna). 
        

 
      
 
 
                           
                                        Irena Kuklová  
                                                                                     předseda komise pro místní části 
 
 
 
 


