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Zápis z 7. jednání komise dopravy dne 12. 9. 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

Host: Bc. Jakub Nekolný

Program jednání:

1. Informace o provedených dopravních průzkumech v Českém Brodě

2. Možnost přestavby bývalé kotelny v ul. Na Cihelně na parkovací dům

3. Možnost stavebních opatření ke snížení rychlosti na vjezdech do města

4. Možnost zřízení přechodu pro chodce v ul. Klučovská

5. Parkování v ul. Na Vyhlídce a průjezd nákladních automobilů touto ulicí

1. Informace o provedených dopravních průzkumech v Českém Brodě

Sčítání dopravy provedené v červnu t. r. bude komplexně zpracováno do konce září 2011, a to včetně návrhu 
opatření.

Ing. Vladimír Klindera zpracoval vlastními silami v květnu a červnu t. r. dopravní průzkum zatížení 3
křižovatek, a to křižovatky u Kouřimské brány, u Karmy a u ZZN. Grafické výstupy jsou uvedeny níže, tabulky 
s podkladovými údaji jsou uloženy u zpracovatele. Předseda komise vyslovil panu Ing. Klinderovi poděkování 
za odvedenou práci, kterou vykonal ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
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2. Možnost přestavby bývalé kotelny v ul. Na Cihelně na parkovací dům

Na základě žádosti starosty města Bc. Nekolného byla posouzena možnost přestavby bývalé kotelny v ul. Na 
Cihelně na parkovací dům. O totéž byla požádána i komise pro územní rozvoj a stavebnictví. Vzhledem k tomu, 
že objekt je stavebně zcela nevhodný pro přestavbu, bylo by jej nutno zcela zdemolovat a postavit nový 
parkovací dům. Z důvodu vysokých investičních nákladů i sporného umístění parkovacího domu v těsné 
blízkosti obytných domů není přestavba vhodná. Ke stejnému závěru došla i komise pro územní rozvoj a 
stavebnictví.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy nedoporučuje přestavbu bývalé kotelny v ul. Na Cihelně na parkovací dům.

3. Možnost stavebních opatření ke snížení rychlosti na vjezdech do města

Pro snížení rychlosti na předepsaných 50 km/h na vjezdech do města existují v zásadě dvě preventivní cesty, buď 
instalace elektronických zařízení s použitím radarů, nebo stavební opatření v podobě zúžení a příp. i směrového 
vychýlení jízdního pruhu. První cestu popsal odbor dopravy ve své informaci pro zastupitele na mimořádném 
jednání zastupitelstva dne 28. 7. 2011. Druhá cesta stavebních opatření je však v některých případech účinnější. 
Lze ji realizovat buď pomocí betonových svodidel (tzv. city bloky) nebo kompletní stavební úpravou 
komunikace vč. nezbytného záboru mimo současnou komunikaci.

V souvislosti s rekonstrukcí povrchu ulic Zborovská a Palackého na přelomu září a října 2011 připravuje odbor 
dopravy spolu s projekční firmou řešení s city bloky v těchto ulicích na hranicích města. Následně bude 
prověřeno i řešení trvalého charakteru, tj. s pevným středovým ostrůvkem a směrovým vychýlením jízdního 
pruhu vč. záboru mimo současnou komunikaci. Dále budou tato řešení prověřena i na ostatních vjezdech do 
města. V ul. Žižkova by navíc toto opatření mohlo být kombinováno i s citelně chybějícím přechodem pro 
chodce. V Klučovské ul. by instalace v jednom místě nebyla příliš účelná s ohledem na délku ulice a běžné 
překračování povolené rychlosti, proto se v tomto případě jeví jako účelnější instalace zařízení pro úsekové 
měření rychlosti mezi křižovatkami s ulicemi Za Dráhou a Ruská.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení opatření ke snížení rychlosti na vjezdech do města.

4. Možnost zřízení přechodu pro chodce v ul. Klučovská

Na základě podnětů od občanů byla diskutována otázka zřízení přechodu pro chodce přes Klučovskou ulici 
v místě parku na Škvárovně. Aby byly uspokojeny potřeby občanů, bylo by vhodné realizovat 2 přechody, a to 
v ose Jugoslávské ul., kde je zřízeno schodiště ke Klučovské ul., tak i v ose Slovenské ul., kde je nejkratší cesta 
ve směru centrum města a nádraží. Protože jsou tato místa s ohledem na výškové i směrové vedení komunikace 
značně nepřehledná, bude muset být zřejmě použito světelné signalizace.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení přechodů pro chodce v Klučovské ulici.

5. Parkování v ul. Na Vyhlídce a průjezd nákladních automobilů touto ulicí

Na základě podnětu z komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla diskutována problematika parkování 
v blízkosti ZŠ v ul. Na Vyhlídce a zároveň průjezd nákladních automobilů. Zřízení parkovacích stání u 
sportovního hřiště by bylo možné až po převzetí pozemku městem, které ale nelze v blízké době pro svou 
komplikovanost očekávat. Vjezd nákladních aut do ul. Na Vyhlídce je již v současné době zakázán.

6. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 10. 10. 2011 v 7:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


