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

ČÍSLO SPISU: S-MUCB 9690/2019
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 11136/2019
VYŘIZUJE: Koulová Lenka
TELEFON :
321612111
DATUM:
25.02.2019

Zápis č.1
z jednání komise pro místní části města Český Brod konaného dne 21.2.2019
Přítomni: Irena Kuklová, Lenka Jelínková, David Žofka, Petr Smažil
Nepřítomni: Gabriela Borovská
Omluveni:
Hosté: Jiří Stuchl
Zapsala: Lenka Koulová

Navržený program jednání:
1) Představení předsedkyně a členů komise
2) Seznámení s problematikou místních částí
3) Seznámení s jednacím řádem komisí rady města Český Brod
4) Různé
5) Doporučení radě města

1. Představení předsedkyně a členů komise
Irena Kuklová, předsedkyně komise pro místní části, přivítala členy komise pro místní části a zahájila
jednání v 17.00.

2. Seznámení s problematikou místních částí
Předsedkyně komise předala slovo panu Jiřímu Stuchlovi, aby seznámil komisi s problematikou
místních částí.
a) Liblice – ul. K Vysílači – výstavba nového chodníku a oprava povrchu komunikace,
zpracována projektová dokumentace
- chystá se stavební řízení

b) Liblice - ul. Průmyslová - byla vypracována studie na rozšíření silnice včetně chodníku a
VO
- problémem jsou dotčené pozemky (velký podíl soukromých
pozemků)
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100

2

- toto téma je zapotřebí oživit a intenzivně řešit z důvodu špatné
silniční situace na křižovatce Cukrovarská a Školní
- dle informací se zde chystá další skladový areál – velkoobchod
Marek
c) Liblice – ul. Nová – oprava chodníků
- zpracována projektová dokumentace
- podána žádost o územní a stavební povolení
d) Liblice - hřiště v Liblicích - celý areál v majetku města a dlouhodobě pronajatý TJ Liblice,z.s.
- areál není přístupný veřejnosti
- řeší se obnova oplocení asfaltového hřiště
e) Štolmíř – chodník do Štolmíře – zpracovány 3 návrhy: chodník po levé straně
chodník o pravé straně
přechod (lávka) přes trať ČD
- zpracovatelem doporučena varianta chodníku po pravé
straně v návaznosti na studii zástavby
f) Štolmíř – propojení polní cesty P3 (okolo útulny) a P8 (k plynárně)
- jedná se asi o cca 700m asfaltu
- zatím studie, není prioritou
g) Štolmíř – útulna – vybudování dalších prvků – řeší odbor OŽPZ, realizace 2019
h) Štolmíř – propadlý mostek na polní cestě P7
- zpracována projektová dokumentace
- odhadovaná cena 5,5 mil. Kč
- v roce 2019 není vyhlášena výzva, čeká se na podporu
i) Dolánky – „Dolánecký Singltrek“ – příprava cca 3km tras v Dolánkách + plán venkovního
fitness
- rozpočet cca 800.000,-- do konce března 2019 bude město Český Brod
podávat žádost o dotaci na Pošembeří
j) Zastávky BUS – zastřešení zastávek
- v současné době jsou zastřešeny pouze 4 zastávky
- čeká se na schválení jednotné vizualizace města
k) Silnice I/12 – studie realizovatelnosti lávky a přechodu přes silnici - z důvodu vysokých
nákladů na realizaci lávky bylo z tohoto návrhu upuštěno
- I. etapa: snížení rychlosti na maximální rychlost 70km/hod –
realizace 2019
- II. etapa: úsekové měření rychlosti - realizace 2019
- III. etapa: místo pro přecházení – realizace ostrůvku jako v
Přistoupimi
- v řešení – průchod pod silnicí přes areál Kutilky, ve stádiu námětu
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3. Seznámení s jednacím řádem komisí rady města Český Brod
Členům komise byl předán jednací řád komisí. Současně jim byl předán dotazník „Osobní údaje člena
výboru zastupitelstva/komise rady města Český Brod 2018-2022“.

4. Různé
Zvážit a doporučit radě města - odvolání Gabriely Borovské a popřemýšlet o zvolení nového člena
komise, doporučena Ivana Havlínová.
Doporučení radě města bude do „bodů k zařazení jednání radě“ předkládat Jiří Stuchl, který je
pověřený gescí místních částí.

5. Doporučení radě města
1) chodník do Štolmíře – v návaznosti na územní studii nechat dopracovat podrobné řešení
varianty chodníku po pravé straně
schváleno: 4 - 0 - 0
2) Liblice – ul.Průmyslová – obnovit jednání s vlastníky pozemků o řešení této problematické
lokality
schváleno: 4 – 0 – 0
3) Zahrady / VO - zahájit přípravy na rozšíření veřejného osvětlení směrem k autobusové
zastávce – cca 300m
schváleno: 4 – 0 – 0
4) jednat s nájemci TJ Liblice,z.s. o možnosti využití hřiště pro veřejnost, hlavně asfaltového a
i nového hřiště v areálu
schváleno: 4 – 0 – 0

Irena Kuklová
předseda komise pro místní části

