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

   

 
ČÍSLO SPISU:  S-MUCB 24759/2022  
ČÍSLO JEDNACÍ:  MUCB 27148/2022 
VYŘIZUJE:  Koulová Lenka 
TELEFON : 730 517 818 
DATUM:  24.05.2022  
 
 

Zápis č.13 
z jednání Komise pro místní části města Český Brod konaného dne 23.05.2022 

 

Přítomni: Irena Kuklová, Petr Smažil, David Žofka 
Nepřítomni:  
Omluveni: Lenka Jelínková 
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 - obnova chodníku u domu čp.267,Liblice (Vojáčkovi) – oživit požadavek 

4) Liblice – ul. Průmyslová-jednání s obyvateli o zahrádkách v majetku města 

5) Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv. Havla 

6) Štolmíř – osvětlení v ul. Za Rybníkem 

7) Štolmíř – chodník do Štolmíře 
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 
Dle sdělení pana radního Pavla Kvasničky byl tento bod na radě města projednáván. V Českém Brodě 
bude zhotovena zkušební zastávka (nejspíše v ul. Palackého). Poté by se mělo pokračovat s výstavbou 
zastávky i v Liblicích. 
 
3. Liblice - obnova chodníku u domu čp.267,Liblice (Vojáčkovi)  
Chodník v ul. Ve Staré vsi před domem čp. 267 úplně chybí. Byl zrušen při stavbě tohoto rodinného 
domu. Chybějící část chodníku je v majetku města.   
 

hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0 
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4. Liblice – ul. Průmyslová-jednání s obyvateli o zahrádkách v majetku města 
Pozemek parc.č. 367 je v majetku Města Český Brod. Z jakého titulu je pozemek (oplocen,bazén, 
přístřešky, …) využíván vlastníky přilehlých bytových domů. Nehrozí vydržení majetku? 
 

 

 
 

 

hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0 
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5. Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv.Havla 
Dle sdělení pana radního Pavla Kvasničky by mělo být realizováno s rekonstrukcí ul. Za Rybníkem. 
V současné době probíhá žádost o dotaci a čeká se na výsledek (žádost o dotaci nedělalo město). 
 
 
6.  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 s rekonstrukcí komunikace, aby nedošlo k realizaci 
nového povrchu ulice a poté rozkopání z důvodu vybudování osvětlení. 
 

hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0 
 
7. Štolmíř – chodník do Štolmíře 
Dle sdělení pana radního Pavla Kvasničky byl schválen rozpočet na vypracování projektové 
dokumentace. 
 
8. Různé 
 
9. Doporučení k projednání na radě města 
  

Bod 3) Liblice - Liblice - obnova chodníku u domu čp.267, Liblice (Vojáčkovi)  
Komise žádá Odbor rozvoje o informaci, zda došlo k prověření chybějícího chodníku před 

čp.267 a zajištění obnovy. 
 
Bod 4) Liblice – ul. Průmyslová-jednání s obyvateli o zahrádkách v majetku města 
Komise žádá Odbor rozvoje o informaci, zda bylo zahájeno jednání s obyvateli o využívání 

poz.parc.č.367 v majetku Města Český Brod. Existuje smlouva o pronájmu? Nehrozí vydržení 
majetku? Pozemek by se dal ihned využití na rozšíření komunikace. 

 
Bod 6) Štolmíř – osvětlení v ul. Za Rybníkem  
Komise žádá Odbor rozvoje o informaci, zda je realizace osvětlení plánovaná současně 

s rekonstrukcí komunikace, aby nedošlo k realizaci nového povrchu ulice a poté rozkopání z důvodu 
vybudování osvětlení.  

 
 

Jednání Komise pro místní části byla ukončena v 18:05 hodin.  
 
 
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 20.06.2022 v 17 hod v budově Městského 
úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 1. patro, zasedací místnost kanceláře č.32 
(spisovna).        

 
      
 
 
____________________________                       
 Lenka Koulová                                     Irena Kuklová  
 zapisovatelka                                                  předseda komise pro místní části 
    podepsáno elektronicky 


