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Český Brod má co zlepšovat.
Dopravu, nádraží i bezpečnost
ANKETA DENÍKU: Co vás v
Českém Brodě nejvíce tíží?
Do jaké oblasti by měla
radnice investovat?
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Marian Rafael
nezaměstnaný, 19 let
Vadí mi, že se po městě potulu-
jí různé kriminální živly. Nej-
více ale asi feťáci. Policie by
měla být více vidět v českob-
rodských ulicích.

Ondřej Kolář
student, 17 let
Městu chybí koupaliště. V let-
ních měsících je to hodně znát.
Zvláště v době letních prázd-
nin.

Atila Bary
nezaměstnaný, 18 let
Investoval bych asi do zlepšení
dopravy v Brodě a blízkém
okolí.

Martin Semrád
státní zaměstnanec, 37 let
Ve městě bych uvítal více
normálních obchodů.

Josef Hynek
zedník, 60 let
Investoval bych více peněz do
rekonstrukcí historických
budov. Zejména pak do jejich
fasád.

Denisa Podoláková
žákyně základní školy, 16 let
Koupaliště. Několik let už tady
chybí. Hlavně v létě, když
máme prázdniny.

Barbora Černá
administrativní pracovnice,
30 let
Vadí mi narušování nočního
klidu. Uvítala bych více stráž-
níků v nočních ulicích.

Marie Holoubková
strojní dělnice, 45 let
Radnice by se měla zaměřit na
zlepšení dopravní situace v
našem městě. Někdy je to už
neúnosné.

Miluše Skálová
magistra
Podle mě je zde nevyhovující
možnost využít meziměstské
dopravy pro lidi, kteří sem do-
jíždějí.

Jan Hošek
technik, 30 let
Zainvestoval bych do zlepšení
stavu zdejších silnic. Samo-
zřejmě je to otázka peněz, ale
mělo by se s tím alespoň v ně-
kterých úsecích něco udělat.

Lubor Kňourek
truhlář, 36 let
Asi nejvíce mi vadí nedodržo-
vání dopravních přepdpisů.
Zejména mladými lidmi. Poli-
cie by se na to měla více zamě-
řit.

Lucie Březinová
žákyně základní školy, 7 let
Chtěla bych v našem městě
nové velké hřiště. A také tady
chybí cyklostezky.

Marcela Mázlová
invalidní důchodkyně, 57 let
Zřejmě by bylo potřeba udělat
něco se stavem zdejšího ná-
draží.

Milan Plíva
důchodce, 62 let
Ve městě je špatná dopravní
situace. Radnice by ji měla za-
čít co nejdříve řešit. Stává se
pomalu neúnosnou.

Irena Axmanová
personalistka, 30 let
Mělo by se něco dělat s vlako-
vým nádražím. Jeho vzhled
není zrovna okrasou města.

Jindra Kadeřábková
mzdová účetní, 50 let
Problémem Českého Brodu a
okolí jsou podle mě určitě dro-
gy. Také se mi nelíbí neustálý
nepořádek v ulicích.

Iveta Nytlová
nezaměstnaná, 41 let
Finance bych dala více do kul-
tury. Ve městě je také málo
diskoték.

Lucie Šedivá
studentka, 17 let
Vadí mi špatná dopravní situ-
ace ve městě. Některé silnice
nejsou pro tak hustou dopravu
podle mého názoru stavěné.

Den s Kolínským deníkem
Český Brod, Husovo náměstí, sobota 12. května v 15 hodin

Přijďte se pobavit, přijďte si zasoutěžit o novou fabii, přijďte nám říci, co vás trápí. Přijďte se
zeptat úředníka z odboru dopravy, jak vyzrát na výměnu řidičských průkazů.


