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Zápis z 5. jednání komise dopravy dne 9. 5. 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 - omluven, zastupuje Vladimír Mrvík
Jan Svoboda - omluven

Program jednání:

1. Studie řešení parkovacích míst na sídlišti

2. Informace o dopravním průzkumu

3. Informace o přípravě parkoviště P+R u nádraží

4. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Studie řešení parkovacích míst na sídlišti

V březnu 2008 vypracovala firma V.V.V. Expert a.s. (Mgr. Stanislav Huml) pro odbor dopravy studii „Řešení 
parkovacích stání a průjezdu vozidel TSÚK“. Studie řeší výstavbu parkovacích míst v těchto místech:

 v ohybu ul. Roháčova - 19 parkovacích stání

 v ul. Roháčova mezi ul. Na Cihelně a Rokycanova - 6 parkovacích stání

 v ul. 28. října u věžáku na stávající panelové ploše - 19 parkovacích stání

 u křižovatky ul. 28. října a K Dolánkám na stávající panelové ploše - 22 parkovacích stání (zde bylo 
uvažováno s možností placeného stání, parkoviště by bylo oploceno a hlídáno již existujícím kamerovým 
systémem)

 v ul. 28. října v proluce mezi panelovými domy (18 parkovacích stání) a jižně za panelovým domem 
směrem k ul. K Dolánkám (55 parkovacích stání)

Realizace výstavby parkovacích stání byla pozastavena na základě petice občanů, kteří se obávali likvidace 
zeleně, především jako problematická se jevila výstavba parkoviště za domem v ul. 28. října směrem do pole 
(volné krajiny).

V diskusi bylo konstatováno, že problematiku parkování na sídlišti je nutno řešit, byť i např. bez kontroverzní 
části za panelovým domem v ul. 28. října. Stávající situace v parkování zejm. v ul. 28. října by v příp. nutnosti 
příjezdu techniky HZS mohla být příčinou vážných problémů. Z důvodu nutného nalezení kompromisu (zájem 
obyvatel na zachování maximálně možného množství zeleně vs. zájem obyvatel na možnost zaparkování 
automobilů „před domem“) je vhodná vyšší zainteresovanost veřejnosti na řešení této problematiky.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu prověřily realizovatelnost výstavby 
parkovacích stání za účasti veřejnosti.

2. Informace o dopravním průzkumu

Tajemník MěÚ Ing. Aleš Kašpar informoval o přípravě komplexního průzkumu firmou AŽD, s.r.o., ve 
spolupráci se studenty českobrodských středních škol.

Ing. Jan Pohůnek informaci dne 10. 5. 2011 písemně doplnil:

V souvislosti s plánovaným vypracováním studie organizace dopravy v Českém Brodě proběhla na odboru 
dopravy schůzka s potenciálním zpracovatelem této studie. Na schůzce byly vytýčeny hlavní požadavky, tedy 
analýza současného stavu dopravy na základě zpracovaných podkladů, širší dopravní vztahy, hlavní a vedlejší 
směry dopravy a návrhy organizace dopravy, možnosti a dopady, zejména pak v problematických ulicích (Krále 
Jiřího, Kollárova, Tyršova, Komenského, Žižkova, Suvorovova, Havlíčkova, Jungmannova, vjezdy a výjezdy 
z náměstí a ulice Krále Jiřího od nádraží po křižovatku do Liblic).

Pro vypracování studie bude třeba zpracovat i dopravní průzkum intenzity dopravy, a to jak jednotlivých směrů
jízdy, hustoty, tak i kategorií motorových i nemotorových vozidel. Podklady, tedy potřebná data k dopravnímu 
výzkumu budou zajišťovány místními studenty na předem vytipovaných dopravních uzlech. Pro potřeby 
dopravního výzkumu bylo stanoveno 10 dopravních uzlů, na kterých dojde k zmapování potřebných indikátorů. 
Sledování by mělo proběhnout ve dvou až třech pracovních dnech v čase od 7 do 9 hod. a od 15 do 18 hod. a 
v sobotu od 8 do 11 hod. Dalším důležitým podkladem bude i sčítání intenzity dopravy provedené ŘSD v roce 
2010 na krajských komunikacích.
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3. Informace o přípravě parkoviště P+R u nádraží

Tajemník MěÚ Ing. Aleš Kašpar informoval o proběhlém jednání dne 5. 5. 2011 za účasti starosty města Český 
Brod, náměstka generálního ředitele Českých drah, a.s., pro správu majetku a náměstka hejtmana Středočeského 
kraje pro oblast dopravy. Smlouva o spolupráci s ČD, a.s., a nájemní smlouva s ČD, a.s., jsou před podpisem. 
Jedná se ještě o optimálním načasování finančních toků ze strany ČD, a.s., a Středočeského kraje.

4. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 6. 6. 2010 v 7:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


