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

   

 
ČÍSLO SPISU:  S-MUCB 27341/2019  
ČÍSLO JEDNACÍ:  MUCB 31423/2019 
VYŘIZUJE:     Koulová Lenka 
TELEFON :  321612111 
DATUM:  20.05.2019  
 
 

Zápis č.3 
z jednání komise pro místní části města Český Brod konaného dne 15.5.2019 

 

Přítomni: Irena Kuklová, David Žofka, Petr Smažil 
Nepřítomni: Lenka Jelínková, Gabriela Borovská 
Omluveni: 
Hosté:  
Zapsala: Lenka Koulová 
 

 
Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Způsob zastřešení autobusové zastávky u bývalé prodejny COOP v Liblicích 
3) Různé 
4) Doporučení radě města 

 
 
1. Zahájení 
Jednání komise zahájila v 17:32 hodin v učebně IT, nám. Arnošta z Pardubic 56 předsedkyně komise Irena 
Kuklová. 

 
2. Způsob zastřešení autobusové zastávky u bývalé prodejny COOP v Liblicích 
Tuto zastávku zastřešit dle Vizuálního manuálu města Český Brod str.51. 
  

     
Výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou zastávku u SOŠ Liblice. 
 
      hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0 
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3. Různé 
 a) Kontejnery 

 Liblice, ul. Ve Staré vsi – tyto kontejnery odstranit (bezpečnost silniční dopravy, 
bezpečnost dětí, vizuální stránka centra obce) 

 Liblice, křiž. Školní, Bylanská, Lstibořská – dle svozu tříděného odpadu 
z domácností zredukovat či přemístit kontejnery na tříděný odpad 

 Štolmíř - přemístění kontejnerů a částečná redukce do prostor tzv. „točny“ v ul. 
Havelská 
 

 Paní předsedkyně osloví pana ředitele technických služeb Český Brod Ing. Kruliše s dotazem ve 
 věci zjištění dat svozu tříděného odpadu z domácností. 
 
 
      hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se – 0 
 
 b) Liblice, ul. Průmyslová –  vyklizení pozemků parc.č. 367, k.ú. Liblice  
      - důvodem je rozšíření této ulice pro lepší dopravní  
        obslužnost „průmyslové zóny“ 
 
       
      hlasování: pro – 3 proti – 0 zdržel se - 0  
 
4. Doporučení radě města 
 1) Zastřešení autobusové zastávky u bývalé prodejny COOP v Liblicích dle Vizuálního manuálu 
města Český Brod str.51 (obr. Viz. bod č.2) a výhledově nahradit tímto typem zastávky i současnou 
zastávku u SOŠ Liblice. 
 2) Na základě Studie komunikací v Českém Brodě, ulice Průmyslová komise doporučuje 
vyklizení pozemku parc.č.367, k.ú. Liblice pro možnost rozšíření této ulice pro lepší dopravní 
obslužnost „průmyslové zóny“. 
 
 
Jednání komise pro místní části byla ukončena v 18:40 hodin.  
 
Termín příštího jednání komise pro místní části bude dne 24.6.2019 v učebně IT, nám. Arnošta 
z Pardubic 56. 

 
 
         

 
 
 
                            
                                        Irena Kuklová  
                                                                                     předseda komise pro místní části 


