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OVĚŘENÉ PROBLÉMY Města Český Brod v roce 2011
(výstup veřejného projednání ověřený veřejnou anketou) 

PODKLAD PRO VEDENÍ MĚSTA

Návrh problémů:
Na  veřejném projednání („Fóru Zdravého města Český Brod“), konaném dne 17.5. 2011, byly 
veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímají občané města. 
Vyřešení těchto problémů vidí občané jako základní předpoklad pro zvýšení kvality života ve městě. 
Na veřejném projednání se sešlo celkem 44 účastníků.

Ověření problémů anketou:
Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě.
Webová anketa proběhla 2.6. – 8.6. 20011, anketa ve  městě 16.6. – 23.6. 2011.
Anketa byla distribuována na co nejširší okruh adresátů – zejména prostřednictvím škol a školek (rodiče 
dětí).
Do ankety se zapojilo celkem 574 respondentů.

Konečná sada ověřených problémů:  
Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti 
v rámci otevřené ankety, je následující (problémy nejsou řazeny dle významnosti):

 Chybějící bezbariérový přístup na nádraží
 Řešení sociálně-patologických jevů
 Majetková kriminalita
 Rekonstrukce a modernizace školní jídelny
 Zvýšení kapacity mateřských škol
 Zvýšení rozpočtových prostředků na kulturu, sport a volnočasové aktivity
 Rekonstrukce kina na víceúčelový sál pro pořádání kulturních akcí
 Naučné stezky, cyklotrasy, cyklostezky, jejich vzájemné propojení i na památky

Základní souvislosti k řešení jednotlivých problémů jsou obsahem přiložené důvodové zprávy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí formulované problémy vzešlé z veřejného projednání dne 
17.5.2011 a ověřené anketou a ukládá Radě města stanovení garantů za jednotlivé problémy a jejich 
řešení. Zastupitelstvo města bude o stavu řešení problémů průběžně informováno.



-zai-                                                                                 (2)

OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA

Důvodová zpráva

Problém č. 1 – Majetková kriminalita

Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán Města Český Brod 

Navrhovaná opatření:

Dále rozšiřovat městský kamerový dohlížecí systém 
(MKDS). Zajistit informovanost občanů o možnostech 
zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti ve městě a 
zajistit zpětnou vazbu, spolupráce s veřejností.

Plánovaný termín vyřešení problému: Trvalý úkol

Rozpočtová připravenost:
Zařadit do rozpočtového výhledu města (zlepšení SMS 
či e-mail komunikace s občany)

Zodpovědný garant: Bc. Jakub Nekolný

Metodický konzultant: Městská policie

Problém č. 2 – Rekonstrukce a modernizace školní jídelny

Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán Města Český Brod 

Navrhovaná opatření: Příprava projektové dokumentace

Plánovaný termín vyřešení problému: 2013

Rozpočtová připravenost: Návrh rozpočtu 2012 / rozpočtový výhled

Zodpovědný garant: Bc. Jakub Nekolný

Metodický konzultant: Mgr. Drahomíra Čutková, Ing. Eva Čokrtová

Problém č. 3 – Zvýšení kapacity MŠ

Obsaženo v dokumentaci:
Strategický plán Města Český Brod 
Projektová dokumentace

Navrhovaná opatření: Rozšíření MŠ Liblice

Plánovaný termín vyřešení problému: IV/2012

Rozpočtová připravenost: Rozpočet 2011 / Návrh rozpočtu 2012

Zodpovědný garant: Bc. Jakub Nekolný

Metodický konzultant: Bc. Jitka Majerová

Problém č. 4 – Řešení sociálně – patologických jevů

Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán Města Český Brod

Navrhovaná opatření:
Realizovat preventivní programy ke snížení sociálně 
patologických jevů ve městě a okolí

Plánovaný termín vyřešení problému: Trvalý úkol

Rozpočtová připravenost: Návrh rozpočtu 2012 / rozpočtový výhled

Zodpovědný garant: Bc. Jakub Nekolný

Metodický konzultant: Leccos, Prostor, OSV
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OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA

Důvodová zpráva

Problém č. 5 – Chybějící bezbariérový přístup na nádraží

Obsaženo v dokumentaci: SŽDC

Navrhovaná opatření: Vybudování podchodu

Plánovaný termín vyřešení problému: 2014

Rozpočtová připravenost: Nebude hrazeno z rozpočtu města

Zodpovědný garant: Bc. Jakub Nekolný

Metodický konzultant: OD, OSMM

Problém č. 6 – Naučné stezky, cyklotrasy, cyklostezky, jejich vzájemné propojení i na památky

Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán Města Český Brod

Navrhovaná opatření: Budování stezek

Plánovaný termín vyřešení problému: Trvalý úkol

Rozpočtová připravenost: Návrh rozpočtu 2012 / rozpočtový výhled

Zodpovědný garant: Ing. Rostislav Vodička

Metodický konzultant: Ing. Irena Vomáčková

Problém č. 7 – Zvýšení rozpočtových prostředků na kulturu, sport a volnočasové aktivity

Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán Města Český Brod 

Navrhovaná opatření: Přijetí nového dotačního programu města

Plánovaný termín vyřešení problému: 3/2012

Rozpočtová připravenost: Návrh rozpočtu 2012 / rozpočtový výhled

Zodpovědný garant: Mgr. Pavel Janík

Metodický konzultant: FO, Komise pro vzdělání, sport, kulturu a volný čas

Problém č. 8 – Rekonstrukce kina na víceúčelový sál pro pořádání kulturních akcí

Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán Města Český Brod 

Navrhovaná opatření:
Příprava projektové dokumentace rekonstrukce budovy 
/ 1. etapa

Plánovaný termín vyřešení problému: 2012

Rozpočtová připravenost: Návrh rozpočtu 2012 / rozpočtový výhled

Zodpovědný garant: Ing. Aleš Kašpar

Metodický konzultant: OKŠ




