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Zápis z 4. jednání komise dopravy dne 11. 4. 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

Hosté: Bc. Jakub Nekolný, Petr Jirásek

Program jednání:

1. Usměrnění dopravy v centru města Český Brod

2. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Usměrnění dopravy v centru města Český Brod

Z důvodu neuspokojivé situace v Kollárově ulici jak z hlediska vysoké intenzity dopravy, tak z hlediska ohrožení 
bezpečnosti, zejména dětí, byla široce diskutována otázka koncepce usměrnění dopravy v celém centru města.

Bylo předloženo několik návrhů, z nichž některé navrhli sami občané na diskusním fóru města.

A) historické centrum města jako obytná zóna

Návrh pana Petra Jiráska uvažuje s odlehčením Kollárovy ulice snížením zátěže o automobily směřující na 
náměstí (odhad cca 25 - 30 % celkové zátěže) tak, že by byla zobousměrněna ulice Krále Jiřího a tím by 
nebylo nutné využívat trasu přes ulice Kollárova a Tyršova. Podmínkou pro realizaci tohoto návrhu je 
vybudování zvýšených přechodů pro chodce působících jako retardéry na příjezdových komunikacích na 
náměstí (na mapě vyznačeny červenými čárami) a prohlášení celé oblasti za obytnou zónu, aby byla co 
nejvíce eliminována tranzitní doprava. Ve středu náměstí by byla kromě zásobování vyloučena motorová 
doprava. Jednosměrný provoz na Husově náměstí by byl obrácen, aby náměstí fungovala jako kruhový 
objezd. Největší problémy lze očekávat při zobousměrnění ulice Krále Jiřího z důvodu kolize se stojícími 
automobily zásobování. Tento stav lze řešit standardně dle zákona o provozu na pozemních komunikacích 
s tím, že by ale nebylo možno nadále zajistit existenci vyhrazeného stání u prodejny DM elektro „U 
Heřtusů“.

Realizaci tohoto návrhu lze řešit etapovitě, přičemž etapy 1 a 2 lze realizovat nezávisle na koncepci 
jednosměrných ulic, protože i při stávající koncepci odpovídá požadavkům na zklidnění dopravy v centru 
dané Strategickým plánem města:
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1. etapa: vyznačení obytné zóny při zachování stávajícího způsobu jednosměrného provozu - výhodou je 
plošné snížení nejvyšší rychlosti na 20 km/h, volnější pohyb chodců a méně dopravních značek vyplývající 
ze statutu obytné zóny;

2. etapa - výstavba zvýšených přechodů pro chodce pro zpomalení dopravy a tím zvýšení bezpečnosti a 
zároveň pro zajištění bezbariérového přechodu;

3. etapa - zobousměrnění ulice Krále Jiřího, omezení vjezdu na střed náměstí a obrácení jednosměrného 
provozu na Husově náměstí.

Tento návrh je doporučeno prověřit k případné realizaci.

Podle návrhu Ing. Majera lze realizovat i takové řešení, kdy by ulice Krále Jiřího byla zobousměrněna ihned 
v 1. etapě (při vyznačení obytné zóny snižující rychlost na 20 km/h), a to bez stavebních úprav. Po získání 
zkušeností  je vždy možnost pokračovat s doplněním stavebních úprav. Jedná se o rychlé, jednoduché a 
levné řešení s jediným rizikem ucpání uvedeného úseku v době zastavení aut se zásobováním. V tom 
případě řidiči snadno využijí stávající průjezd Kolárovou ulicí.

Ing. Pohůnek upozornil, že nelze prostor navržený na obytnou zónu nejprve osadit dopravními značkami a 
až poté někdy doplnit o stavební úpravy. Realizace obytné zóny vychází z TP 103 a instalace dopravních 
značek je podmíněna i určitými stavebními úpravami tak, aby vše splňovalo charakter obytné zóny. Pokud 
by byl prostor resp. ulice mezi náměstími neprůjezdná, tedy průjezdná jen pro zásobování, pak by obytná 
zóna mohla být v tomto prostoru. Negativně k obytné zóně jako celku (celému náměstí) se staví i DI Policie 
ČR Kolín. Co se týká navržené obytné zóny v rámci rekonstrukce náměstí, tak dopravní značení nebylo DI 
PČR Kolín odsouhlaseno. Jakékoli změny v dopravě výraznějšího charakteru by měly být realizovány až po 
komplexním dopravním průzkumu. V opačném případě jde vždy jen o cestu pokus - omyl.

Další předložené návrhy se zaměřovaly na odlišný způsob řešení usměrnění dopravy na okruhu ulic Kollárova -
Komenského / Jungmannova - Havlíčkova oproti stávajícímu stavu.

B) zjednosměrnění Kollárovy a části Komenského ulice

Ve zjednosměrněném úseku by bylo nutné v opačném směru vyznačit jízdní pruh pro jízdní kola. 
Nevýhodou navrženého řešení je mj. zhoršený přístup k mateřské škole a do části města za železniční tratí.

Tento návrh je doporučeno prověřit.
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C) obrácení směru na kruhovém objezdu středu města

Nevýhodou navrženého řešení je mj. množství nežádoucích levých odbočení a kolize na křižovatce ulic 
Krále Jiřího / Kollárova. Tento návrh není doporučeno dále sledovat.

D) zobousměrnění Jungmannovy a Havlíčkovy ulice pro převedení tranzitní dopravy v obou směrech do 
jednoho koridoru

Nevýhodou navrženého řešení je podstatné zvýšení intenzity dopravy a zhoršení životního prostředí 
obyvatel v Jungmannově a Havlíčkově ulici a nemožnost parkování v těchto ulicích.

Pro objektivní a odborné posouzení celé problematiky by bylo potřebné zpracovat podrobný dopravní průzkum a 
následně dopravní model na několik variant, kde by bylo možné zjistit další vyvolané konflikty a dopady do 
dalších částí města a dle toho vybrat nejvhodnější variantu. Podle odhadu tajemníka MěÚ Ing. Aleše Kašpara by 
výsledky tohoto modelu mohly být k dispozici v polovině roku 2012.
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Ing. Pohůnek doplnil, že pokud jde o situaci v ulici Kollárova, byla již přijata určitá opatření (dopravní značení 
svislé i vodorovné), dalším z možných opatření je i zachování stávajícího stavu, tedy směrů jízdy, ale provedení 
stavebních úprav v ulici Kollárova, které by mohly přispět ještě k větší bezpečnosti zejména chodců.

2. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 9. 5. 2010 v 7:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


