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Zápis z 1. jednání komise dopravy dne 10. 1. 2011

Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen
Ing. Aleš Kašpar - přítomen
Ing. Vladimír Klindera - přítomen
Ing. Miroslav Kruliš - omluven
Ing. Jaroslav Majer - přítomen
Ing. Jan Pohůnek - přítomen
Jan Svoboda - přítomen

Host: Ing. Václav Pažout

Program jednání:

1. Úvod

2. Zábory veřejných prostranství na chodnících o šířce 1,5 m a méně

3. Zprůjezdnění Kouřimské brány pro motorová vozidla

4. Návrhy opatření k zachování průjezdnosti ulic Kollárova a Žitomířská (zejména v období dopravní špičky)

5. Doprava v návrhu územního plánu města Český Brod

6. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Úvod

Komise dopravy byla jmenována usnesením Rady města č. 326/2010 z 32. řádného jednání dne 25. 11. 2010 ve 
složení:
- Bc. Marek Binko (člen Zastupitelstva města, předseda komise),
- Ing. Aleš Kašpar (tajemník MěÚ),
- Ing. Vladimír Klindera,
- Ing. Miroslav Kruliš (ředitel Technických služeb),
- Ing. Jaroslav Majer (člen Zastupitelstva města),
- Ing. Jan Pohůnek (vedoucí odboru dopravy MěÚ) a
- Jan Svoboda (velitel Městské policie).

Komise dopravy je poradní orgán Rady města. Její úlohou je řešit oblast dopravy jak z hlediska aktuálních 
problémů, tak i z pohledu dalšího rozvoje dopravy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

2. Zábory veřejných prostranství na chodnících o šířce 1,5 m a méně

Na jednání Zastupitelstva města dne 8. 12. 2010 byla v souvislosti s vyhláškou o místních poplatcích řešena i 
otázka záboru veřejných prostranství pro umístění reklamních zařízení, vystaveného zboží apod. na úzkých 
chodnících, a to zejména v ulicích Krále Jiřího a Suvorovova. V diskusi zastupitelů byl vysloven názor, že by 
takovýto zábor neměl být povolován.

Dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací je nejmenší volná šířka chodníku 1,5 m a má umožnit jízdu 
dětského kočárku, jízdu vozíku pro invalidy, chůzi chodce se zavazadly a umožnit jejich míjení. Výjimečně při 
nízké intenzitě pěších stačí šířka 0,75 m. Bezpečnostní odstup 0,50 m od jízdního pásu musí být vždy zachován.
Odstup 0,25 m od podélné souvislé překážky (zábradlí, zástavba) je možno ve stísněných poměrech vypustit. Do 
volné šířky chodníku 1,50 m (min. 0,75 m) nesmí zasahovat žádné překážky (ani ojedinělé). Do volné šířky větší 
než 1,50 m mohou zasahovat překážky (např. sloupy), ale v místě překážky musí být zachována min. volná šířka.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje, aby Odbor dopravy dále nepovoloval zábory veřejných prostranství pro umístění 
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb v ulicích Krále Jiřího, Suvorovova, Palackého, na nám. 
Arnošta z Pardubic a na Husově náměstí v případě, že by nebyla dodržena volná šířka chodníku min. 1,5 m.
V ostatních lokalitách by neměly být dále povolovány zábory veřejných prostranství pro umístění zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb v případě, že by nebyla dodržena volná šířka chodníku min. 0,75 m.

3. Zprůjezdnění Kouřimské brány pro motorová vozidla

Na jednání pracovní skupiny regenerace městské památkové zóny byla řešena možnost zprůjezdnění Kouřimské 
brány pro motorová vozidla jako součást opatření pro snížení zátěže ulice Kollárova, tj. možnost příjezdu do 
centra města i ve směru od ulice Jana Kouly, Prokopa Velikého (vč. příp. tranzitu přes centrum). Pracovní 
skupina tento návrh nedoporučuje a naopak doporučuje prověřit možnost zobousměrnění ulice Jungmannova, a 
to i za cenu zákazu parkování v této ulici.
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K tomuto bodu proběhla široká diskuse s výčtem kladů a záporů navrhovaných opatření. Pro neshodu názorů 
jednotlivých členů komise bylo provedeno hlasování o usnesení.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje, aby otázka zprůjezdnění Kouřimské brány byla nadále prověřována jako jedno 
z možných řešení snížení dopravní zátěže v ulici Kollárově.

Komise dopravy doporučuje, aby otázka zobousměrnění Jungmannovy ulice byla nadále prověřována jako jedno 
z možných řešení snížení dopravní zátěže v ulici Kollárově.

4. Návrhy opatření k zachování průjezdnosti ulic Kollárova a Žitomířská

V ulici Kollárova a Žitomířská dochází zejm. v období začátku a konce školního vyučování k dopravním 
kongescím. S ohledem na množství zaparkovaných aut je dopravní situace často nepřehledná a nebezpečná. 
Tento bod částečně souvisí s předchozím projednávaným bodem.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje, aby v ulici Kollárova a Komenského (po křižovatku s ulicí Žitomířská) byla 
omezena rychlost na 30 km.h-1.

Komise dopravy doporučuje, aby v ulici Žitomířská ve směru do Štolmíře mezi ulicemi Komenského a 5. května 
byl zákaz zastavení.

5. Doprava v návrhu územního plánu města Český Brod

V diskusi k tomuto bodu bylo zdůrazněno, že problematika územního plánování a dopravního plánování je velmi 
úzce propojena a při zpracování územního plánu by toto mělo být dostatečně zohledněno. Zároveň by měla být 
(min. v krátkodobém a střednědobém horizontu) preferována opatření zejm. organizačního charakteru, tj. 
s minimálními nároky na investice. Byla v krátkosti diskutována i otázka potřebnosti silničního obchvatu města.
Přestože jeho potřebnost nemusí být akutní, do územního plánu by jeho trasa měla být promítnuta, a to i ve 
vztahu k ostatním připravovaným stavbám na silniční síti (zkapacitnění silnice I/12, přeložka silnice II/272 -
obchvat Kounic). Promítnutí požadavků dopravy do nově zpracovávaného územního plánu bude trvalou náplní 
práce komise dopravy, a to až do doby schválení územního plánu Zastupitelstvem města.

6. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 14. 2. 2010 v 7:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


