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Zvolte mo(u)dře

Český Brod

Vážení spoluobčané!

během celého volebního období jsme společně pracovali pro rozvoj našeho města a myslím, že se nám 

toho mnoho dobrého podařilo. Samozřejmě, že je před námi množství otevřených úkolů, které bychom rádi dokončili. 

Zodpovědné hospodaření a schválený strategický plán města vytváří základní předpoklady pro jejich splnění.

Rádi bychom svými znalostmi a zkušenostmi přispěli k dalšímu rozvoji našeho města.

Proto, abychom mohli v naší práci pokračovat potřebujeme vaší důvěru.

Pokud se pro nás rozhodnete, děkujeme za Váš hlas.

 Bc. Jakub Nekolný

 kandidát na starostu města 



Bezpečnost

Nemocnice

Jistě se shodneme, že pocit bezpečí je jedním z nejdůležitějších pocitů pro 

spokojený a kvalitní život. Chceme, aby se naše děti a blízcí nemuseli bát 

v parcích či při cestě na nádraží. Ano, v tuto dobu tomu i přes drobný pokles 

trestné činnosti vyplývající z policejních statistik stále není. Avšak vedení 

města i dalším zastupitelům toto není lhostejné. 

Již se podařilo vybudovat základ kamerového systému, který se každoročně rozvíjí 

a zdokonaluje. Po náměstí a sídlišti bude v letošním roce rozšířen na parkoviště 

u zrcadla a ke hřbitovu. V další etapě je pak připraveno jeho dovedení na nádraží 

a do městského parku. Kamery střeží nonstop služba a v případě potřeby jsou pak 

k zásahu připraveni strážníci městské policie. Dle programu partnerství, z něhož 

bylo vybudování podpořeno, má na činnosti spolupracovat městská i státní policie. 

V případě Policie ČR spolupráce vázne a tak musíme vážně uvažovat o posílení řad 

policie městské k zajištění nepřetržitého provozu. Samozřejmě bude nutné brát ohled 

i na městský rozpočet, abychom jej neuváženě nezatížili nad únosnou míru. Chtěli 

bychom také městským strážníkům pořídit služebního psa.

Samostatnou kapitolou života města je distribuce drog. Ani na tomto poli nemůžeme 

spoléhat na obvodní oddělení Policie ČR. Proto s co největším možným tlakem 

usilujeme o aktivnější činnost složek policie a opětovně se obracíme přímo na 

protidrogovou centrálu.

Chceme naplnit areál nemocnice kvalitní zdravotní službou a ve spolupráci se současnými 

nájemci zajistit opravy zchátralých budov, které město bezplatně obdrželo od státu. Budovy 

bývalého dětského a zubní oddělení by měly i v delším výhledu sloužit pro privátní lékaře 

a město přistupuje k jejich postupným opravám. V současnosti se začínají vyměňovat okna. 

Na prodej budovy rozestavěné polikliniky jsme požádali o souhlas stát, neboť stát určí, za ko-

lik můžeme budovu prodat. Cenu pak město odvede do státního rozpočtu. Patrně se totiž 

podařilo sehnat zájemce o dostavbu a následný provoz zdravotnického zařízení. Na ostatní 

nemovitosti bychom chtěli sepsat budoucí kupní smlouvu se současným provozovatelem 

za podmínek kompletní rekonstrukce jednotlivých budov.

Životní prostředí
Chceme víc zeleně a harmonický rozvoj v našem městě. Jednoznačným trendem je rozšiřování a doplňování dětských hřišť. V příštím roce vyroste další hřiště v městském 

parku a bude dokončena rekonstrukce parku Na Škvárovně. Další naučnou stezku vybudujeme v Zahradech a ve směru na Klučov osadíme novou dubovou alej. Stále budeme 

pracovat na přípravě vybudování cyklostezek z Českého Brodu do Kounic a podél Šembery s propojením Liblic a nádraží, tak aby byly přístupné veřejnosti v co nejkratším čase. 

Ve spolupráci s vlastníkem připravujeme nové využití prostor bývalého cukrovaru, kde by měly vyrůst nové domy a obchodní prostory. Nedopustíme zástavbu bez nutné občanské 

vybavenosti, tak aby na tomto místě vyrostlo sídliště naležato. Město velice dbá na třídění odpadu. V roce 2008 byl Český Brod nejlepší v republice a obdržel prestižní 

ocenění „Křišťálovou popelnici“.

Vážení občané
Dostává se vám do rukou volební materiál občanské demokratické strany, 

která se i v nadcházejících komunálních volbách bude ucházet o vaší 

přízeň. Na tomto omezeném prostoru vám chceme nastínit některé pro-

blémy našeho města a naší představu o jejich řešení. Zastupitelé ODS se 

k nim snaží přistupovat koncepčně a přišli s myšlenkou vypracování 

strategického plánu rozvoje města a stáli u jeho vzniku. Proto teď bereme 

s povděkem, že se ostatní volební subjekty hlásí k naplňování jeho cílů. 

Hodláme i nadále v maximální možné míře zapojovat veřejnost do rozhodování 

a podporovat spolkový život ve městě. 

Také my přicházíme s potřebnou změnou a výraznou obměnou naší kan-

didátky. Chceme, aby dostali šanci mladší, ale současně můžeme stavět 

na zkušenostech starších kandidátů. Proto heslo tradice a budoucnost není 

jen bezobsažnou proklamací. V tomto úvodním slově bych Vám chtěl oznámit, 

že se po těchto volbách již nebudu ucházet o post starosty. V případě zvolení 

však chci být i nadále prospěšný Českému Brodu v zastupitelstvu města.

Závěrem Vám všem děkuji za spolupráci v uplynulých třech volebních ob-

dobích a přeji vše dobré v dalším životě.

Váš Jaromír Fischer – starosta města
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Doprava
Situace v dopravě není úplně ideální, avšak ani tato problematika není způsobena zanedbáním 

ze strany města. Všechny průjezdové komunikace jsou ve vlastnictví Středočeského kraje 

a ve spolupráci s ním se je postupně daří dávat do pořádku jako v případě ulice Žitomířské či 

„Malechova“. Podobně byly připravené rekonstrukce ulic Palackého a Zborovské. Město si své 

povinnosti splnilo či plní, bohužel ale tak nečiní vlastník silnice čili kraj. Proto máme v těchto sil-

nicích opravené chodníky, vodovod, kanalizaci či veřejné osvětlení, ale povrch komunikací 

vlastník doposud neopravil.

Stejně tak vedení Středočeského kraje  vyškrtlo z plánu investic již projektově 

připravenou kruhovou křižovatku u nádraží. Tato křižovatka je opravdu velice 

zatíženou a potřebuje úpravu. Město tedy dalo vypracovat studii osazení křižovatky sema-

fory, což by mohla být pro kraj únosnější a hlavně levnější varianta.

Jsme si také vědomi nadměrného provozu u českobrodských škol, který chceme 

zmírnit umožněním vjezdu na náměstí Kouřimskou branou. Toto opatření je právě 

projednáváno a mohlo by být v dohledné době uvedeno do života. Zpřístupnění cen-

tra města cyklistům jednosměrkami v obou směrech je již zrealizováno. 

Velkou pozornost chceme také věnovat parkování automobilů hlavně v lokalitách 

u nádraží a na sídlišti. U nádraží chceme vybudovat minimálně jedno další parkoviště dle 

již hotových projektů a na sídlišti přebudovat odstavovanou kotelnu na parkovací dům. 

Pro komfortnější pohyb po chodnících  budeme prosazovat bezbarierové úpravy. 

Školy
Jednoznačně budeme podporovat další rozvoj a zkvalitňování zázemí českobrodských škol. Připravovanými investicemi jsou třeba zateplení MŠ Kollárova či nová střecha na MŠ Sokolská. 

Samostatnou kapitolou je mateřská škola Liblice. Tato školka v současných prostorách do tří let nebude moct fungovat. Proto město vstoupilo do jednání se Středočeským krajem a střední 

školou Liblice a předjednalo využití pozemku v areálu školy. Bohužel schvalování na kraji není jednoduché a tak zatím nebyly podepsané náležité smlouvy. Na vybudování nové školky chceme 

využít dotaci z ROP Střední Čechy. V případě, že se to nepodaří, potom budeme aktivně prosazovat postavení montované stavbu, jako pořídili v Poříčanech.  

Spolky ve městě 
O Českém Brodě se již nedá říci, že se tu nic neděje. Velice aktivní jsou stále 

naše dvě jednoty Slavoj a Sokol a také skautská střediska, které pořádají 

spousty sportovních a společenských akcí. Čím dál tím víc se však do míst-

ního života zapojují nová a nová sdružení, která vznikají kolem aktivních lidí 

a začínají spoluutvářet život našeho města. Chceme se zasadit, aby Český 

Brod byl živnou půdou pro takovéto lidi, aby jim úřad neházel klacky pod nohy 

a naopak je všemožně podporoval včetně nutných financí, kterých není nikdy 

dost. Akce jako Okruh Českobrodský, Královské brodění, Kašpárkův Brod, Po-

chod světýlek, Drátohraní, Českobrodská padesátka a mnoho a mnoho dalších 

budou mít naší podporu.

Opravdu životaschopnou a doslova zastřešující organizací přesahující 

hranice města se stává Region Pošembeří. Regionu se mimo jeho další 

činnost podařilo získat z programu Leader celkem přes 50 mil. Kč, které for-

mou grantů postupně rozděluje mezi obce, neziskové organizace a podnikatele 

v regionu. Také českobrodské subjekty už čerpají a budou čerpat finance z to-

hoto programu. Město Český Brod je jeho zakládajícím členem a i nadále by 

se mělo do života tohoto regionu aktivně zapojovat.  Region Pošembeří byl le-

tos oceněn ministrem zemědělství za vynikající přístup k rozvoji venkova.

Úřad
I nadále se budeme snažit, aby úředníci vycházeli lidem vstříc a věříme, že máme na co na-

vazovat. Také se podařilo získat dotaci ve výši přes 6 milionů Kč na zvýšení efektivity práce 

městského úřadu. Z těchto peněz se budou mimo školení či auditů hradit i práce na pokračování 

strategického plánování a vyhodnocování jeho plnění. Město v letošním roce také zvítězilo v tes-

tu elektronické komunikace, jež je součástí soutěže Město pro byznys. Proto je do budouc-

na naším zájmem uspět i v dalších kategoriích a vyjít vstříc nejen podnikatelům ve městě.
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Společně 
pro naše město

Kandidáti

Martin Vlasák Ondřej Batela Jaromír Fischer Mgr. Milan Plíva Denisa Dubšíková

Ing. Tomáš HantákIng. arch. Josef 

Němeček

Jakub Glanc Ing. Oldřich 

Drahorád

František Fuchs

Petr ŠmejkalRenata Krulišová Zdeněk Srba Petr Holeček Filip Ulík

Dana PažoutováSvatava Šedinová Iveta Fischerová Marie Crkalová Ing. Zdeněk Škorpil

Bc. Jakub Nekolný


