Elektronický podpis - 3.3.2022
Certifikát autora podpisu :

Město Český Brod

Jméno : Lenka Koulová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 29.12.2023 06:54:21-000 +01:00

Komise pro místní části
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU: S-MUCB 9466/2022
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 10707/2022
VYŘIZUJE: Koulová Lenka
TELEFON : 730 517 818
DATUM: 01.02.2022

Zápis č.12
z jednání Komise pro místní části města Český Brod konaného dne 28.02.2022
Přítomni: Irena Kuklová, Petr Smažil, David Žofka
Nepřítomni: Lenka Jelínková
Omluveni:
Hosté: Pavel Kvasnička
Zapsala: Lenka Koulová
Navržený program jednání:
1) Zahájení
2) Liblice - krytá zastávka autobusu u bývalé prodejny COOP v Liblicích – oživit požadavek
3) Liblice - úplně chybějící chodník v ul.Ve Staré vsi/u dětského hřiště, nemožnost jít ani po
silnici (částečně rozbitá a v deštích zatopená ½ silnice na křižovatce u dětského hřiště) –
nedošlo k nápravě + obnova chodníku u domu čp.267,Liblice
4) Liblice – ul. Průmyslová-jednání s obyvateli o zahrádkách v majetku města
5) Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv. Havla
6) Štolmíř – osvětlení v ul. Za Rybníkem
7) Štolmíř – chodník podél ul. Žitomířská do Štolmíře
8) Různé
9) Doporučení radě města

1. Zahájení
Jednání komise zahájila v 17:02 hodin v budově Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic
čp. 56, 1. patro, zasedací místnost kanceláře č.32 (spisovna) předsedkyně komise Irena Kuklová.

2. Krytá zastávka autobusu u bývalé prodejny COOP v Liblicích
Dle sdělení pana radního Pavla Kvasničky byl tento bod na radě města projednáván. Z důvodů
uložených inženýrských sítí v zemi by mělo jít o systém uchycení zastávek bez kopání základů.
Komise se ptá, zda již byly zahájeny kroky k vyřešení tohoto bodu.
Výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou zastávku u SOŠ Liblice.
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3. Liblice - úplně chybějící chodník v ul.Ve Staré vsi/u dětského hřiště, nemožnost jít ani po silnici
(částečně rozbitá a v deštích zatopená ½ silnice na křižovatce u dětského hřiště)
Chodník v ul. Ve Staré vsi před domem čp. 267 úplně chybí. Byl zrušen při stavbě tohoto rodinného
domu. Komise doporučuje prověřit tuto skutečnost a v případě zjištění, že došlo k poškození majetku
města, zřídit nápravu-obnova chodníku majitelem domu čp.267, který při stavbě domu chodník zrušil.
Na druhé straně této ulice se při deštích vytváří veliká kaluž, která zasahuje do poloviny ulice. Kanál je
bohužel výše než silnice, a voda tudíž nemá jak odtéci. Doporučujeme prověřit i tuto skutečnost.
Bylo projednáno opakovaně.
Dle sdělení p. Mgr. Klineckého na jednání komise dne 17.1.2022
– chybějící chodník bude prověřen Technickými službami
- problém odtoku vody bude uloženo Technickým službám formou úkolu z rady
Komise žádá o informaci, zda došlo k prověření chybějícího chodníku před čp.267 popř. aby bylo
prověření uloženo příslušným odborům města.

4. Liblice – ul. Průmyslová-jednání s obyvateli o zahrádkách v majetku města
Město svolalo veřejné setkání s občany místní části Liblice, které se uskuteční dne 14.03.2022 v
18.00h v budově Střední školy managementu a grafiky, Školní 145, Č.Brod-Liblice.

5. Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv.Havla
Celkový stav osvětlení v celé Štolmíři je nevyhovující. Před kostelem je cca 130m dlouhý usek
v podstatě bez osvětlení kolem hlavní komunikace.
Komise doporučuje řešit chybějící osvětlení společně s rekonstrukcí ulice Za Rybníkem.

6. Štolmíř – osvětlení v ul. Za Rybníkem
V této ulici není žádné veřejné osvětlení, osvětlující komunikaci. Je počítáno i s výstavbou tohoto
osvětlení v návaznosti na plánovanou rekonstrukci ulice?
Komise doporučuje osvětlení realizovat současně s rekonstrukcí komunikace, aby nedošlo k realizaci
nového povrchu ulice a poté rozkopání z důvodu vybudování osvětlení.
7. Štolmíř – chodník podél ul. Žitomířská do Štolmíře
Dle sdělení pana radního Pavla Kvasničky byl schválen rozpočet na vypracování projektové
dokumentace.
8. Různé
Liblice - podélné parkování v ul.Bylanská - nemožnost používání chodníku – bez zlepšení
Dle sdělení pana radního Pavla Kvasničky byl tento bod na radě města projednán. Městské policii
mělo být uloženo provést kontrolu dodržování dopravních předpisů a upozornit řidiče formou letáčku
na nesprávný způsob parkování. Zatím ke zlepšení špatného parkování nedošlo.
Komise žádá o prověření, zda bylo Městské policii uloženo a zda byli řidiči na špatné parkování
upozorněni formou letáčku.
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9. Doporučení k projednání na radě města
Bod 2) Liblice - Krytá zastávka autobusu u bývalé prodejny COOP v Liblicích
Komise se ptá, zda již byly zahájeny kroky k vyřešení tohoto bodu.
Bod 3) Liblice - Liblice - úplně chybějící chodník v ul.Ve Staré vsi/u dětského hřiště,
nemožnost jít ani po silnici (částečně rozbitá a v deštích zatopená ½ silnice na křižovatce u
dětského hřiště)
Komise žádá o informaci, zda došlo k prověření chybějícího chodníku před čp.267 popř. aby
bylo prověření uloženo příslušným odborům města.
Bod 5) Štolmíř – chybějící osvětlení na sil. Českobrodská před kostelem sv.Havla
Komise doporučuje řešit chybějící osvětlení společně s rekonstrukcí ulice Za Rybníkem.
Bod 6) Štolmíř – osvětlení v ul. Za Rybníkem
Komise doporučuje osvětlení realizovat současně s rekonstrukcí komunikace, aby nedošlo
k realizaci nového povrchu ulice a poté rozkopání z důvodu vybudování osvětlení.
Bod 8) Liblice - podélné parkování v ul.Bylanská - nemožnost používání chodníku – bez
zlepšení
Komise žádá o prověření, zda bylo Městské policii uloženo a zda byli řidiči na špatné parkování
upozorněni formou letáčku.

Jednání Komise pro místní části byla ukončena v 18:05 hodin.

Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 11.04.2022 v 17 hod v budově Městského
úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 1. patro, zasedací místnost kanceláře č.32
(spisovna).

____________________________
Lenka Koulová
zapisovatelka
podepsáno elektronicky

Irena Kuklová
předseda komise pro místní části

