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:
27.03.2019

Zápis č.2
z jednání komise pro místní části města Český Brod konaného dne 25.3.2019
Přítomni: Irena Kuklová, David Žofka, Petr Smažil, Gabriela Borovská
Nepřítomni: Lenka Jelínková
Omluveni:
Hosté: Jiří Stuchl, Miroslav Kruliš, Ing. Arch. Jiří Pavlíček, Tomáš Klinecký, Bc. Jakub Nekolný
Zapsala: Lenka Koulová

Navržený program jednání:
1) Zahájení
2) Údržba zeleně ve všech místních částech
3) Termín realizace přechodů pro chodce v Liblicích
4) Různé
5) Doporučení radě města

1. Zahájení
Jednání komise zahájil v 17:35 hodin, v učebně IT, nám. Arnošta z Pardubic 56, Petr Smažil, který zastoupil
prozatím nepřítomnou předsedkyni Irenu Kuklovou.

2. Údržba zeleně ve všech místních částech
1) Štolmíř - pan Ing.arch. Jiří Pavlíček předložil vypracované zadání „Štolmíř-zadání úprav
komunikace a návsi“ a „Vizuální manuál města Český Brod 8/18“
- tyto dva dokumenty budou rozeslány členům komise

3. Termín realizace přechodů pro chodce v Liblicích
- nebylo na tomto jednání probíráno
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4. Různé
1) Liblice – kontejnery na tříděný odpad v ul. Ve Staré vsi (u dětského hřiště)
- možnosti řešení: a)podzemní kontejnery
b) ohraničit plotem či zelení
c) přestěhovat na jiné místo – vybrat vhodné místo v ul.Na
Parcelách (na poli směrem k ul.Lstibořská) – přemístění
domluvit s TS
2) Liblice – ul. Lstibořská – veřejné osvětlení – solární lampy od září 2019 + 1 sol.lampa u
kapličky/rotundy na stezce Bř.Jedličky

3) Liblice – autobusová zastávka u bývalé prodejny COOP
- zajistit zastřešení – způsob zastřešení bude jedním z bodů dalšího jednání
4) Štolmíř – u pomníku nefunkční sloup veřejného osvětlení
- zjistit zda je to v majetku Města či ČEZ,a.s. - poté buď odstranit či
vyzvat ČEZ aby odstranili oni

5. Doporučení radě města
- z tohoto jednání nevzešla žádná doporučení radě města

Jednání komise pro místní části byla ukončena v 18:50 hodin.
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 15.5.19 v učebně IT, nám. Arnošta
z Pardubic 56.

Irena Kuklová
předseda komise pro místní části

