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Zápis z 11. jednání komise dopravy dne 6. 12. 2011

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

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení komise dopravy

2. Prodloužení podchodu pod nádražím na Škvárovnu

3. Zpracování Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod

4. Úpravy v ul. Krále Jiřího pro umožnění obousměrného provozu

5. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Kontrola plnění usnesení komise dopravy

Usnesení z 14. 3. 2011:

1. Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu zpracovaly detailní řešení 
orientačního systému města vč. návrhu harmonogramu jeho realizace s ohledem na rozpočtové možnosti 
města. - dosud nesplněno, na změnu informativního dopravního značení bude v r. 2012 vypracován projekt, 
orientační systém města bude řešen v koncepci městského mobiliáře

Usnesení z 9. 5. 2011:

2. Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu prověřily realizovatelnost 
výstavby parkovacích stání (na sídlišti) za účasti veřejnosti. - dosud nesplněno, s ohledem na absenci 
potřebných finančních prostředků na realizaci jakéhokoliv řešení je dle názoru zástupců MěÚ předčasné tuto 
otázku před veřejností otevírat

Usnesení z 12. 9. 2011:

3. Komise dopravy nedoporučuje přestavbu bývalé kotelny v ul. Na Cihelně na parkovací dům. - splněno, 
záměr přestavby bývalé kotelny na parkovací dům nebude dále sledován

4. Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení opatření ke snížení rychlosti na vjezdech do města. -
postupně plněno, v ul. Žitomířská a Palackého realizováno, v ul. Žižkova a Tuchorazská by měly být 
nainstalovány radary ještě do konce r. 2011, stavební opatření v ul. Žižkova bude realizováno v r. 2012, 
pokud bude tato ul. rekonstruována (SÚS požádala o dotaci KÚ SČK na rekonstrukci Žižkovy ul. v r. 2012), 
úsekové měření v ul. Klučovská se plánuje instalovat v r. 2013

5. Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení přechodů pro chodce v Klučovské ulici. - dosud 
nesplněno, připravuje se úprava veřejného osvětlení podmiňující možnost zřízení přechodu pro chodce v ose 
Slovenské ul.

Usnesení z 27. 9. 2011:

6. Komise dopravy doporučuje zobousměrnění ul. Jungmannova a Havlíčkova na zkušební dobu do 31. 3. 
2012. - splněno

Usnesení z 8. 11. 2011:

7. Komise dopravy doporučuje omezení rychlosti v ul. Jungmannova na 30 km/h. - splněno, probíhá správní 
řízení na umístění dopravního značení

8. Komise dopravy doporučuje projednat úpravu povrchu stezky Břetislava Jedličky Brodského mezi 
zainteresovanými složkami města. - dosud nesplněno, na konci zimy proběhne údržba stezky, která zajistí 
její schůdnost a sjízdnost i pro dětské kočárky

9. Komise dopravy doporučuje projednat zrušení / ponechání vyhrazeného místa pro pojízdnou prodejnu na 
náměstí Arnošta z Pardubic mezi zainteresovanými složkami města. - splněno, vyhrazené parkovací místo 
bude zrušeno

2. Prodloužení podchodu pod nádražím na Škvárovnu

Bc. Binko informoval o odeslání dopisu předsedy představenstva a generálního ředitele Českých drah, a.s., Ing. 
Petra Žaludy Ing. Pavlovi Habartovi, MBA, pověřeného řízením Správy železniční dopravní cesty, s.o., se 
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žádostí o zařazení investiční akce „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. 
Český Brod“ do plánu investic SŽDC, s.o. Zároveň byl požádán i ROPID o vypravení dopisu se stejnou žádostí. 
Ing. Kašpar sdělil, že podobný dopis nyní vypravuje i Město Český Brod. Smyslem dopisů je přimět SŽDC, s.o., 
k realizaci investiční akce poté, co jak ze strany Českých drah, a.s., tak i Města Český Brod byly, resp. v krátké 
době budou v tomto prostoru provedeny nemalé investice.

3. Zpracování Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod

Zpracování Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod bude vycházet zejména z ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací, bod 10.4.1.2: Návrh cyklistické infrastruktury je nedílnou součástí řešení 
dopravní soustavy obce a má být především plánováním nabídky pro rozvoj této dopravy. Pro cyklistickou 
dopravu má být v obci vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení 
potenciálních zdrojů a cílů včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být zřizovány všude, kde to 
prostorové podmínky místních komunikací umožní. V obytných částech obcí se doporučuje zřizovat cyklistické 
stezky pro děti. a Technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty:

Základní zásady navrhování sítě cyklistických tras:
 ucelenost sítě
 spojení zdrojů a cílů
 atraktivita sítě (bezpečnost, délka trasy)
 srozumitelnost sítě (logické vedení tras)

Postup při návrhu sítě:
 vymezení řešeného území
 analýza současného stavu cyklistické dopravy
 zmapování zdrojů a cílů cyklistické dopravy
 návrh sítě cyklistických tras
 určení stavebních nebo organizačních opatření a priorit výstavby
 projednání návrhu
 sledování projektu

Návrhová část generelu se bude soustředit na body:

 odstranění bariér - např. zavedení cykloobousměrek, bezbariérový dopravní terminál, úprava schodišť a 
obrubníků pro cyklisty

 nová spojení - např. polní cesta od ul. V Lukách do Štolmíře, stezky po vlečce ZZN od nádraží do Kollárovy 
ul. (pouze v příp. zrušení vlečky), Dolinou od Sportovní do Masarykovy ul., podél Šembery

 propojení města s okolím - např. stezky od Kutilky k Podviňáku, z Liblic do Klučova, do Kounic podél 
Kounického potoka

 problematika parkovací infrastruktury - stojany a úschovny na kola

4. Úpravy v ul. Krále Jiřího pro umožnění obousměrného provozu

V r. 2012 by měla být realizována stavba dvou zvýšených přechodů pro chodce o šířce 3 m v ul. Krále Jiřího za 
křižovatkou s ul. Šafaříkova a Kollárova ve směru do centra a před výjezdem na náměstí. V této části ulice bude 
zakázáno zastavení vyjma zásobování. Na Husově náměstí bude zaveden jednosměrný provoz opačně, než je 
stávající stav, aby z obou náměstí vznikl v podstatě kruhový objezd. Ve středu náměstí bude vyjma zásobování 
zakázán vjezd motorovým vozidlům. Všechna tato opatření umožní zavedení obousměrného provozu v ul. Krále 
Jiřího, avšak zároveň nebudou motivovat řidiče k používání cesty přes náměstí v příp., že zde nebude cíl jejich 
cesty, tj. aby nebyl narušen cíl ze Strategického plánu zklidnit náměstí od automobilové dopravy.

Ing. Majer požaduje, aby změna dopravy v severní části náměstí a uzavření středu náměstí byla projednána jako 
bod na zastupitelstvu, protože si myslí, že zastupitelstvo je stále výše postavený subjekt, než obecně sestavený 
strategický plán, který osobně považuje v některých pasážích za paskvil. Ing. Majer s výše popsanou 
navrhovanou změnou dopravního režimu nesouhlasí.

5. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 10. 1. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


