
Město Český Brod 

TISK  č.  35 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, čp. 885 - souhlas s přemístěním 
Válečného hrobu číslo CZE2106-35087 

 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Petr Čermák,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města souhlasí: 

 - s přemístěním pietního místa - figurálního pomníku obětem 1. světové války 
identifikační číslo CZE2106-35087 z pozemku parc. č. 996/2 na pozemek parc. č. 
996/3 v k.ú. Český Brod, jehož je Město Český Brod vlastníkem. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod připravuje pro realizaci akci "Přístavba hlavní budovy ZŠ 
Žitomířská, čp. 885". Projekční kancelář momentálně zpracovává projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Během zpracování PD 
došlo ke zjištění, že současná pozice pomníku padlých v ulici Žitomířské je v kolizi s 
nově uvažovaným pavilonem ZŠ a ostatními dotčenými plochami. Jedná se o 
válečný hrob evidovaný na ministerstvu obrany pod číslem CZE2106-35087.  
Je navrženo přemístění tohoto válečného hrobu ze stávajícího místa na parc. č. 
996/2 ( v jihovýchodním cípu pozemku) na nové místo na parc. č. 996/3, 
(severovýchodní cíp pozemku) k. ú. Český Brod. Současná poloha a nová poloha 
pomníku je vyznačena v příloze. Dalšími přílohami je koordinační situace a výřez 
situace nového místa pomníku. Proto předkládáme Zastupitelstvu města Český Brod 
tento materiál, souhlas ZM je nutnou přílohou Žádosti o souhlas o přemístění 
válečného hrobu (pietního místa) o které bude rozhodovat Krajský úřad 
Středočeského kraje a Ministerstvo obrany ČR. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s přemístění pomníku padlých  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Realizace přemístění pomníku bude financována v rámci celé akce Přístavby ZŠ 
Žitomířské. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 


