Město Český Brod
Odbor vnitřních věcí
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU

S – MUCB 4985/2015

ČÍSLO JEDNACÍ

MUCB 5023/2015

VYŘIZUJE

Lucie Vojáčková

TELEFON

321612142

EMAIL

vojackova@cesbrod.cz

DATUM

20.2.2015

Zápis č. 1
z jednání komise pro místní části
konaného dne 13.1.2015
Přítomni: Jiří Stuchl (předseda), Karel Šimůnek, Miroslav Řídký, Gabriela Borovská, Irena Kuklová,
Omluveni: Petr Marek, Milan Jahodář
Přizvaní hosté: Petr Smažil, Michal Borovička
Zapsal: Jiří Stuchl

Program jednání:








Úvod, seznámení členů komise v novém složení
Návrhy členů na činnost komise
Prezentace či provázanost místních částí na webu města
Chodník od nádraží směrem k Liblicím
Krátkodobé parkování nádraží
Místo volnočasových aktivit v obdobě „útulny“ na straně Liblic
Plán jednání komise na další období

Usnesení komise
1. Návrhy členů na činnost komise
Cílem komise bude aktivní zapojení do procesů týkající se místních částí, jejich rozvoje, zpřístupnění, a to na
úrovni koncepční i praktické. Pro praktické zapojení budou členové komise využívat aplikaci Lepší místo www.lepsimisto.cz. Pro úroveň koncepční se komise bude zajímat především akčním plánem rozvoje města.
Zároveň komise doporučuje návrh na nového člena komise – Petr Smažil.
2. Prezentace či provázanost místních částí na webu města
Komise doporučuje radě města uveřejnit či provázat informace formou odkazu na stránky, které hodnotným
a seriózním způsobem prezentují místní části. Jedná se např. o stránky věnující se historii Liblic či stránky
sdružení, které v daných místních částech působí.
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3. Chodník od nádraží směrem k Liblicím
Komise žádá radu, aby pověřila příslušný odbor k vypracování odpovědi k následujícímu bodu. Jedná se o
téměř nový chodník, který je hlavní spojnicí pro pěší mezi městem (od nádraží) a Liblicemi. Chodník je
v místech kontaktu s budovou bývalého cukrovaru nebezpečný. Za nebezpečí považujeme vliv vody
z okapního svodu budovy a padající omítku.
4. Krátkodobé parkování u nádraží
Komise žádá radu města o odpověď na řešení problematiky krátkodobého parkování v okolí nádraží.
5. Místo volnočasových aktivit v obdobě „útulny“ na straně Liblic
Komise žádá radu města o podklady řešící volnočasové aktivity, respektive zázemí pro obyvatele Liblic –
konkrétně cílovou skupinu 13 – 26 let. Jako podnět komise navrhuje řešit volnočasové aktivity formou
upravených a udržovaných ploch na pozemcích města např. „u Kvasničků“ nebo „v Chodotíně“
Ukončeno: 20:05 hod

Rada města: požadujeme usnesení
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