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Zápis z 2. jednání komise dopravy dne 14. 2. 2011

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

Program jednání:

1. Přetěžování ulice Ve Staré vsi

2. Systém odbavení na parkovišti P+R

3. Použití bezbariérových obrubníků v dopravním terminálu

4. Informativní směrové dopravní značení a orientační systém města

5. Intenzity silniční dopravy v městě

6. Multikriteriální hodnocení návrhu trasy silničního obchvatu města

7. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Přetěžování ulice Ve Staré vsi

Ing. Kruliš informoval o destrukci vozovky u křižovatky ulic Ve Staré vsi a Na Parcelách v důsledku provozu 
nákladní dopravy pro velkosklad nápojů. Konstrukce vozovky (podkladní vrstva) není dimenzována pro těžkou 
dopravu. Technické služby provedou na jaře 2011 opravu komunikace a budou dále sledovat její stav. Protože by 
zákaz vjezdu nákladních automobilů znemožnil dopravní obsluhu velkoskladu nápojů, nebudou prozatím 
realizována žádná dopravní opatření.

2. Systém odbavení na parkovišti P+R

Při plánování výstavby parkoviště P+R u železniční stanice na pozemku Českých drah, a.s., vyvstala otázka 
systému odbavení zákazníků. Buď bude parkoviště určeno pro bezplatné parkování, nebo bude vybíráno 
parkovné. Vzhledem k tomu, že se jedná o parkoviště P+R, tedy parkoviště primárně určené pro cestující 
veřejnou dopravou, v tomto případě zejména vlakem, byla tato otázka diskutována s odpovědnými zaměstnanci 
Českých drah, a.s., a ROPIDu, a to i na společné pracovní skupině dne 3. 2. 2011.

Pokud by bylo vybíráno parkovné, měli by být zákazníci veřejné dopravy zvýhodněni. To by znamenalo min. 
vybavit parkovací automat čtečkou In-karet a Opencard, tedy alespoň pro zvýhodnění pravidelných zákazníků. I 
tak však jde o záležitost technicky komplikovanou a finančně nákladnou.

Protože na všech parkovištích P+R v rámci systému Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje 
není vybíráno parkovné, doporučuje ROPID i České dráhy, a.s., aby tento standard byl dodržen i v Českém 
Brodě. Protože je však vhodné alespoň částečně regulovat parkování i v této části města, bylo by vhodné, aby 
ROPID zpracoval jednotnou metodiku placení parkovného na parkovištích P+R na území Středočeského kraje.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje, aby na plánovaném parkovišti P+R u železniční stanice na pozemku Českých drah, 
a.s., nebylo vybíráno parkovné min. do doby zpracování jednotné metodiky pro výběr parkovného na 
parkovištích P+R v systému PID na území Středočeského kraje.

3. Použití bezbariérových obrubníků v dopravním terminálu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
v bodě 3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu uvádí: „Nástupiště autobusů a trolejbusů musí mít 
výšku 200 mm. Doporučuje se použití bezbariérového zastávkového obrubníku.“ 

Kasselský obrubník je stavební prvek určený k použití v autobusových a trolejbusových zastávkách. Název má 
podle německého města Kassel, kde byl vyvinut. Prefabrikované obrubníkové dílce jsou tvarovány tak, že 
zasahují i do okraje vozovky zastávky a tvoří v ní žlábek, který vede kola autobusu co nejblíže k nástupní hraně. 
Samotná nástupní hrana je zaoblena tak, aby odvalováním kola nedocházelo k poškozování pneumatik. Tato 
úprava má usnadnit, aby autobus mohl bezpečně zajet co nejtěsněji k hraně nástupiště. Obrubník zároveň 
zajišťuje optimální výšku nástupiště, aby bylo co nejblíže úrovni podlahy nízkopodlažních autobusů. Tato 
úprava usnadní výstup a nástup například osobám se sníženou pohyblivostí (hlavně osob na invalidních vozících, 
starším lidem atd.) i cestujícím s kočárky, ale urychlí i odbavování ostatních cestujících.
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Bližší technické informace ke Kasselským obrubníkům viz http://www.csbeton.cz/data/dokumenty/propagacni-
materialy/obrubniky-k-zastavkam-a-nastupistim.pdf.

Použití bezbariérových zastávkových obrubníků nebylo do projektu dopravního terminálu dosud zapracováno.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje, aby projekt dopravního terminálu byl doplněn o bezbariérové zastávkové (tzv. 
Kasselské) obrubníky v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

4. Informativní směrové dopravní značení a orientační systém města

Z řad občanů a návštěvníků města se množí stížnosti na nedostatečné informativní směrové dopravní značení 
(dopravní značka IS 3 „Směrová tabule“) a na nedostatečný a zastaralý orientační systém města.

Odbor dopravy tyto nedostatky v minulosti již opakovaně a bezúspěšně řešil s vlastníkem komunikací, tj. SÚS. 
Nyní na SÚS probíhají personální změny, které by mohly napomoci posunu v jednání.

Na příštím jednání komise dopravy budou předloženy požadavky odboru dopravy na SÚS ve věci úpravy 
informativního směrového dopravního značení.

Pro orientační systém města se doporučuje použití dopravních značek IS 24a „Kulturní nebo turistický cíl“ a IS 
24c „Komunální cíl“. Návrh umístění nových dopravních značek IS 24a a IS 24c nebyl dosud zpracován. 
Koncepce jednotného městského mobiliáře, kde by byly zapracovány např. i mapy města, nebyla zpracována.

Pasport dopravních značek je přístupný na adrese http://uap.cesbrod.cz:8080/uap/.

Toto téma bude náplní dalšího jednání komise dopravy.

5. Intenzity silniční dopravy ve městě

Pro případné zapracování trasy silničního obchvatu města do územního plánu je potřebné zjistit intenzitu 
dopravy, kterou je možné převést na trasu obchvatu (tranzit přes město). Z dostupných podkladů existuje sčítání 
dopravy ŘSD z let 2000 (viz http://www.rsd.cz/doprava/scitani_2000/mesta/st/cesky_brod.jpg) a 2005 (viz 
http://www.scitani2005.rsd.cz/mesta/st/cesky_brod.jpg) a sčítání z roku 2008 vypracované pro odbor dopravy 
MěÚ. Ve všech případech jde o profilová sčítání, ze kterých nelze zjistit zdroje a cíle cest, tj. cesty jen do / 
z města nebo v případě tranzitní dopravy ze kterého do kterého směru. Bylo by proto vhodné realizovat dopravní 
průzkum zaměřený právě na tento účel. Do té doby bude proveden odborný odhad, který zpracují jednotliví 
členové komise dopravy v termínu do 21. 2. 2011. Tento odborný odhad bude do doby provedení dopravního 
průzkumu sloužit pro multikriteriální hodnocení návrhu trasy silničního obchvatu města.

6. Multikriteriální hodnocení návrhu trasy silničního obchvatu města

Pro případné zapracování trasy silničního obchvatu města do územního plánu bude vytvořena zjednodušená 
metodika výběru variant tras. Komise dopravy by výsledek měla předat cca v červnu 2011, aby výslednou trasu 
bylo možné zapracovat do nového územního plánu.

Byl navržen seznam kritérií a jim přidělena váha:
Určení kritérií a jejich vah průměr Binko Kašpar Klindera Kruliš Majer Pohůnek Svoboda
popis kritéria váha kritéria
délka trasy hodnotí se délka trasy z důvodu stavebních nákladů a záboru pozemků 21% 20% 20% 40% 10% 10% 10% 40%
výškové řešení hodnotí se výškové řešení (sklonové poměry) trasy z důvodu množství 

event. ztracených spádů a tím i vliv na spotřebu PHM, rychlost nákladní 
dopravy aj.

8% 5% 0% 15% 5% 10% 10% 10%

vliv na ŽP obyvatel hodnotí se vliv na ŽP obyvatel, tj. především blízkost zástavby z důvodu 
hlukové zátěže

19% 20% 5% 15% 20% 30% 10% 30%

vliv na ŽP hodnotí se vliv na ŽP, např. průchod biokoridory 11% 15% 20% 0% 20% 5% 10% 10%
intenzita dopravy hodnotí se velikost převedené intenzity dopravy z města na obchvat, tj. 

primární účel stavby
19% 20% 40% 20% 20% 10% 20% 0%

úspora času hodnotí se úspora času uživatelů při použití obchvatu, tj. ochota uživatelů 
obchvat použít

8% 10% 10% 5% 5% 5% 20% 0%

napojení na silniční síť hodnotí se využití obchvatu pro dopravní obsluhu jednotlivých částí města 
(množství napojení místních komunikací)

14% 10% 5% 5% 20% 30% 20% 10%

Jednotlivé varianty trasy obchvatu obdrží v každém kritériu určitý počet bodů, který se bude násobit váhou 
kritéria. Varianta s nejhoršími parametry v daném kritériu obdrží 1 bod. Varianta s lepšími parametry obdrží 
vždy o 1 bod více.

7. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 14. 3. 2010 v 7:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


