
Rekonstrukce Malechova

Jedná se o momentálnì nejvìtší
realizovanou investièní akci na území mìsta.
Práce zaèaly v prùbìhu záøí loòského roku
a mìly by být dokonèeny do konce roku
letošního respektive koncem listopadu. Celá
rekonstrukce byla rozdìlena na tøi èásti.
Nový vodovod a výmìnu kanalizace hradilo
mìsto a tyto práce jsou prakticky hotové
a v krátké dobì bude voda i kanalizace
zprovoznìna. Most budovaný Støedoèeským
krajem je prakticky také dokonèen a nyní již
chybí závìreèný povrch, který se bude
logicky dìlat až spoleènì s celou silnicí.
Poslední a nejvìtší èástí je vybudování
nových chodníkù a vozovky. Na tom se
spoleènì podílí mìsto i kraj a práce se již
rozbìhly. Spodní èást až na køižovatku
s ulicemi Jateèní a Høbitovní by mìla být
hotová a zprovoznìná pravdìpodobnì do
konce èervna. Horní èást ulice Prokopa
Velikého bude následovat a ukonèena by
mìla být právì koncem listopadu. Náklady
se vyšplhaly až k celkové sumì 70 milionù
korun. Celá akce je dosti složitá
a komplikovaná, proto se ještì jednou
omlouváme za nepøíjemnosti s ní spojené.

Nový most přes Šemberu

Pohled na ulici Prokopa Velikého
od Kouřimského předbraní
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Bc. Jakub Nekolný, místostarosta

Vážení spoluobèané,
dostává se Vám do rukou zvláštní èíslo Èeskobrodského zpravodaje, do nìjž
jsou pro každou domácnost vloženy dva dotazníky k právì zpracovávanému
dokumentu k rozvoji mìsta na dobu pøíštích patnácti let. Tento dotazník
obsahuje otázky jak k souèasnému dìní ve mìstì, tak si klade za cíl zjistit Váš
názor na další vývoj Èeského Brodu. Jelikož je distribuován do každé poštovní
schránky, využíváme této skuteènosti k informování o souèasném dìní ve mìstì
a chceme Vás také pozvat na nìkteré akce, které považujeme za dùležité.
V tomto zvláštním èísle se dozvíte novinky o nemocnici, rekonstrukci
Malechova, plánované úpravì pøednádraží èi o koupališti. Také si Vás dovolíme
pozvat na veøejné jednání k výsledkùm prùzkumu veøejného mínìní èi na oslavu
570. výroèí povýšení Èeského Brodu na královské mìsto. Mimoøádné èíslo
zpravodaje není prodejné, ale je zveøejnìno na webových stránkách mìsta
www.cesbrod.cz a také dotazník lze z tìchto stránek stáhnout a použít jej pro
vyslovení Vašeho názoru, jestliže jste dotazník neobdržel. Jakékoliv dotazy Vám
rádi zodpoví na Mìstském kulturním a informaèním centru na telefonu
321 612 218 èi v sekretariátu starosty mìsta na telefonu 321 612 115.

Dìkuji Vám za pozornost.
Jaromír Fischer – starosta


