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Tisková zpráva 

 
Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě 
14. červen 2013 - Český Brod  
 
Do přednádražního prostoru v Českém Brodě se po deseti měsících vrátil plný provoz. Plocha před 
nádražím a silnice do Liblic dostaly nový kabát. Město ve spolupráci s dalšími partnery zde vybudovalo 
nové komunikace, zastávky, přechody a parkoviště. 
 
Dlouhý název projektu Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě napovídá tomu, že se projekt skládá 
z více částí. Jedná se o pět staveb zahrnující prostor okolo nádraží, ulici Krále Jiřího od křižovatky s ulicí Jana 
Kouly a ulici Cukrovarskou až po křižovatku se Školní. Z toho tři stavby byly jako projekty spolufinancovány 
Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy: 
 
„Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1A“ 
„Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1B - Ulice Cukrovarská“ 
„Parkoviště P+R, Český Brod“ 
 
České dráhy a.s. přispěly na parkoviště P + R částkou necelých 8 miliónů Kč. 
 
Stavba začala v červenci 2012. „Nejprve došlo k vybudování vodovodního řadu v prostoru přednádraží a 
následovala výstavba nového vodovodu do Liblic. Dále probíhala výstavba dopravního terminálu a na ni 
termínově i technologicky navázala stavba v ul. Cukrovarská a parkoviště P+R,“ vysvětlila Mgr. Hana 
Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje. 
 
Součástí stavby byly i rekonstrukce komunikací a chodníků včetně odvodnění, nové veřejné osvětlení 
včetně kamerového systému, přeložení části stávajících inženýrských sítí a nová zeleň.  
 
„Jsem nesmírně rád, že Český Brod má nyní reprezentativní vstupní bránu do města, protože si ji zaslouží,“ 
vyjádřil se Bc. Jakub Nekolný, starosta města. 
 
S ohledem na rozsah celé realizace se podařilo plánované stavební práce zvládnout v časovém 
harmonogramu. „Stavba se neobešla bez menších komplikací, které se ale podařilo vždy vyřešit a celý 
projekt zdárně dokončit,“ doplnil Petr Kostkan z odboru rozvoje. 
 
Náklady na stavební práce dosáhly téměř 70 milionů Kč, což je ale o 17 % nižší částka, než se původně podle 
rozpočtu předpokládalo. 
 
 
Kristýna Šílová, PR manažerka 
 

 

 
 


