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

11.3.2015

Zápis č. 2
z jednání komise pro místní části
konaného dne 23.2.2015
Přítomni: Jiří Stuchl (předseda), Miroslav Řídký, Gabriela Borovská, Irena Kuklová,
Omluveni: Petr Marek, Milan Jahodář, Karel Šimůnek
Přizvaní hosté: Petr Smažil, Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký
Zapsal a ověřil: Jiří Stuchl
Program jednání:





Představení plnění akčního plánu 2014-2015 – Jakub Nekolný, starosta
Připomínky ke znění a možná aktualizace akčního plánu
Dopravní a turistické značení místních částí
Plán jednání komise na další období

Usnesení komise
1. Představení plnění akčního plánu
Členové komise byli seznámeni s aktuálním plněním akčního plánu investičních projektů města. Starosta
města představil priority pro rok 2015 a zmínil potřebu aktualizace plánu vzhledem k vývoji investic na další 2
roky.
2. Připomínky ke znění a možná aktualizace akčního plánu
Členové komise se shodli, že plán, respektive položky v něm obsažené, nekorespondují s potřebami místních
částí. Jmenné zastoupení u investičních aktivit pro rozvoj Štolmíře, Liblic i Zahrad je nedostatečné.
Doporučujeme radě města aktualizaci či vytvoření nového akčního plánu (2015-2016), s podstatně vyšším
zastoupením aktivit, které se přímo dotýkají městských částí. Zároveň se členové komise zavazují k vytvoření
podkladů pro sestavení plánu na nejbližším jednání.
3. Dopravní a turistické značení místních částí
Komise žádá radu, aby pověřila příslušný odbor k vypracování podrobného a funkčního plánu rozvržení
dopravních ukazatelů navigující na jednotlivé městské části na území města. Jedná se o rozmístění klasických
černobílých dopravních značek s názvem městské části. Dále komise žádá, aby pověřila příslušný odbor
k vypracování dopravního značení kulturních pamětihodností města i městské části Štolmíř (kostel Sv. Havla).
Ukončeno: 19:30 hod
Rada města: požadujeme usnesení
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