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Zápis z 9. jednání komise dopravy dne 11. 10. 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: Ing. Petr Jirásek

*) jednání komise bylo přesunuto z původního termínu 10. 10. 2011

Program jednání:

1. Dopravní studie města Český Brod

2. Různé

3. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Dopravní studie města Český Brod

Firmou AŽD, s.r.o., DAST Brno byla zpracována „Dopravní studie města Český Brod“. Obsahuje jak 
zpracovaný dopravní průzkum, který proběhl v červnu letošního roku, tak i návrh opatření na změny dopravního 
režimu ve městě. V současné době je studie ve stádiu zapracování připomínek a odstraňování nedostatků. 
Jakmile bude vyhotoven čistopis, bude dána k dispozici na webové stránky města.

Ing. Pohůnek shrnul návrhy opatření studie:

 zobousměrnění ulic Jungmannova a Havlíčkova

 zobousměrnění ulice Krále Jiřího s podmiňujícími zklidňujícími opatřeními (zvýšené přechody pro chodce); 
ve středu náměstí by oproti návrhu studie byla vyloučena motorová dopravy vyjma zásobování

 změna režimu na křižovatce Komenského - Žitomířská (jako hlavní silnice by byla vyznačena ulice 
Komenského); toto opatření bude ještě zváženo

 zprůjezdnění Kouřimské brány ve směru z centra města vč. podmiňující světelné signalizace; toto opatření 
není doporučováno z důvodu památkové ochrany brány

2. Různé

a) Ing. Pohůnek seznámil přítomné s návrhem dopravního značení v ulicích Zborovská a Palackého, které bude 
provedeno v nejbližších týdnech. Jako investice města je 16 svislých dopravních značek, betonové city 
bloky, 2 informativní radary a projektová dokumentace (vše za cca 700 tis. Kč). Vodorovné dopravní 
značení je záležitostí SÚS.

b) Do 31. 1. 2012 bude podána žádost o dotaci SFDI na rekonstrukci chodníků ve Zborovské ulici. Aby dotace 
mohla být čerpána, je nutné nejprve převést pozemky pod chodníky od kraje i soukromých vlastníků na 
město.

c) SÚS předložila návrh na zařazení rekonstrukce povrchu Žižkovy ulice do plánu investic na rok 2012. 
Z pohledu města je tato investice nyní nevhodná, neboť je nutné nejprve provést rekonstrukci kanalizace, 
která je zde v nevyhovujícím stavu.

d) Technické služby zajistí v prvním pololetí roku 2012 úpravu hrany komunikace a parčíku na náměstí 
Arnošta z Pardubic (u pošty) a vyznačení šikmého stání u budovy MěÚ č.p. 56.

3. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 8. 11. 2011 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


