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Zápis z 12. jednání komise dopravy dne 10. 1. 2012

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

Host: Bc. Jakub Nekolný

Program jednání:

1. Změna dopravního režimu na náměstích a v ulici Krále Jiřího

2. Projekt úprav přednádraží

3. Komunikace s veřejností v případě zavádění nových dopravních opatření

4. Zpracování Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod

5. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Změna dopravního režimu na náměstích a v ulici Krále Jiřího

Ing. Majer vyvolal diskusi nad uvažovaným zobousměrněním ulice Krále Jiřího a s tím souvisejí úpravou na 
náměstích, která by znamenala změnu jednosměrného provozu na Husově náměstí (opačně než dnes) a zákaz 
vjezdu motorových vozidel vyjma zásobování ve středu náměstí. Ing. Majer požaduje, aby střed náměstí zůstal 
průjezdný a motorové dopravě byla umožněna nejkratší cesta přes centrum města. Na rozdíl od ulic Kollárova a 
Jungmannova totiž na náměstí bydlí mnohem méně lidí, tudíž by se jednalo o celkové zlepšení životního 
prostředí pro obyvatele centra města.

Bc. Binko připomněl schválený strategický plán města z roku 2007, ve kterém je zcela jednoznačně uveden cíl 
zklidnit dopravu ve středu města. Koncepce průtahů individuální automobilové dopravy přes centra měst 
odpovídá 60. - 70. létům 20. století a doba ukázala, že tyto koncepce byly chybné. Navíc usnadnění pohybu 
automobilů ve městech má za následek indukci poptávky po dopravě a tedy zvýšení dopravní zátěže. Pan Mrvík 
připomněl, že před zavedením zklidňujících opatření ve formě jednosměrných ulic a omezení tranzitní dopravy 
přes náměstí byla dopravní situace na náměstí neúnosná a byl problém i jen přejít ulici.

2. Projekt úprav přednádraží

Dne 28. 12. 2011 zaslala vedoucí OSMM Ing. Čokrtová stanovisko k použití bezbariérových obrubníků u 
autobusových stání při rekonstrukci přednádraží (viz usnesení komise dopravy z 14. 2. 2011). Mj. je uvedeno, že 
tento typ obrubníků „je vhodný pouze tam, kde je součástí celkového systému zastávek městské dopravy, neboť 
vyžaduje, aby byly vhodné typy autobusů a řidiči měli s tímto typem zastávek dostatečné zkušenosti, tyto 
obrubníky nemají monopol na bezbariérovost, jiné obrubníky se stejnou výškou mají tutéž funkci, nemají 
dostatečnou variabilitu pro místa, kde je nutno vložit přechody nebo vjezdy, životnost betonového obrubníku je 
značně omezená, jejich ceny jsou vyšší oproti kamenným obrubníkům (bez dopravy, pokládky a DPH o cca 
100 000 Kč), v technické literatuře i mezi odborníky panuje rozdílný názor na řešení obrubníků zastávek, 
v případě města Český Brod by řešení zastávek Kasselskými obrubníky znamenalo úpravu projektu, úpravu 
výkazu výměr pro výběrové řízení a pravděpodobné neuznání nákladů v rámci dotace, čímž by došlo i k navýšení 
ceny o cca 200 000 Kč, a to z neuznatelných nákladů, tyto obrubníky mají sloužit k usnadnění bezbariérového 
nástupu do nízkopodlažních autobusů (je i otázkou kolik nízkopodlažních autobusů bude zastávky využívat) a 
problematika použití kombinace žulových a betonových obrub z hlediska architektonického, materiálového a 
technologického“.

Bc. Nekolný informoval, že komise pro územní rozvoj a stavebnictví na svém jednání dne 9. 1. 2012 podpořila 
stanovisko OSMM.

Bc. Binko konstatoval politování nad tím, že namísto toho, aby OSMM hledal cesty, jak připravovaný dopravní 
terminál vybavit podle nejmodernějších trendů a zejména v souladu s doporučením legislativy, upřel svou 
aktivitu do zpracování negativního průkazu s použitím často sporných argumentů.

V této souvislosti také Bc. Binko informoval, že při své pravidelné pracovní schůzce se zástupci koordinátora 
veřejné dopravy, organizace ROPID, zjistil, že tito se vůbec nevyjadřovali ke zpracované dokumentaci pro 
územní rozhodnutí ani k projektu. Důsledkem tohoto pochybení investora je skutečnost, že v novém terminálu 
budou zhoršeny již dnes velmi nevyhovující a nebezpečné podmínky pro otáčení autobusů (nutné couvání 
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v hlavním dopravním prostoru), což bude znamenat mj. i nerovnoměrné vytížení jednotlivých autobusových 
stání.

Možné řešení v budoucnu by bylo, kdyby trasa jízdy autobusů byla od ulice Jana Kouly (u vybraných linek 
z ulice Krále Jiřího) vedena novými ulicemi areálu bývalého cukrovaru a napojila se do přednádraží z východní 
strany, viz schéma. K tomu je nutné, aby tyto ulice byly pro pravidelný provoz autobusů dimenzovány. Bylo 
řečeno, že by toto také měla být podmínka pro možnost komerční výstavby v areálu bývalého cukrovaru. Bc. 
Nekolný nastínil ještě myšlenku výkupu části pozemku cukrovaru pro vybudování autobusového obratiště těsně 
navazujícího na prostor přednádraží.

Schéma možného vedení trasy autobusových linek přes areál bývalého cukrovaru (černá přerušovaná čára), 
mapa: Připomínky k návrhu územního plánu města Český Brod, Bc. Binko, 4. 12. 2011

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje zajistit možnost obracení autobusů v zastávce Český Brod, žel. st. formou blokové 
smyčky přes areál bývalého cukrovaru. V krátkodobém horizontu doporučuje prověřit další možnosti k zajištění 
bezpečného otáčení autobusů.

3. Komunikace s veřejností v případě zavádění nových dopravních opatření

Ing. Jirásek a Bc. Binko vyjádřili znepokojení nad pasivním přístupem města v komunikaci s občany v případě 
zavádění nových dopravních opatření. Týká se to především změny dopravního režimu v ulicích Jungmannova a 
Havlíčkova a nových zklidňujících opatření v ulicích Zborovská a Palackého.

Bylo proto více než žádoucí, aby úřad v podobných případech více komunikoval s občany a vysvětloval své 
kroky.

4. Zpracování Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod

Bc. Binko představil návrhy akcí do Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod.

V mapách přiložených na konci tohoto zápisu jsou zeleně vyznačeny nové komunikace, které by měly sloužit 
pro nemotorovou dopravu:

 stezky podél Šembery

o od Podviňáku ke Kutilce s podchodem silnice I/12

o od městského parku k ulici Prokopa Velikého - zde je problematické překonání posledního úseku před 
mostem ulice Prokopa Velikého přes Šemberu, kde by bylo nutné vybudovat vysutou lávku nad
Šemberou

o propojení stezky Břetislava Jedličky-Brodského s areálem bývalého cukrovaru a Nouzovem

o od Školní ulice v Liblicích k ČOV s pokračováním do Klučova včetně propojení do ulice Na Parcelách

 stezky podél železniční tratě

o od nádraží ke Sportovní ulici po vlečce ZZN - tato stezka je možná jedině za předpokladu zrušení 
vlečky ze strany jejího vlastníka; tato stezka by měla zcela zásadní význam i pro pěší dopravu ve městě

o mezi Sportovní a Masarykovou ulicí - rehabilitace stávající pěšiny Dolinou
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o mezi Masarykovou a Žitomířskou ulicí směrem ku Štolmíři - rehabilitace stávající pěšiny

 propojení Štolmířské ulice se Štolmíří - zde se předpokládá nová bytová výstavba a vybudování ulice, která 
by sloužila i nemotorové dopravě

 stezka z ulice V Lukách do Štolmíře - předpokládá se zde vybudování polní cesty P8 v rámci komplexních 
pozemkových úprav

 stezky podél Kounického potoka do Kounic

 stezka z ulice Za Drahou směrem ke Kounicím

Červeně jsou v mapách vyznačeny bariéry pro cyklistickou dopravu, přičemž je otázka další diskuse, které 
bariéry by byly odstraněny.

 jednosměrné ulice - byla vyslovena shoda, že zobousměrnění ulice Kollárova pro cyklisty by bylo velmi 
žádoucí (i dnes jsou zde cyklisté jedoucí v protisměru), navíc by mohlo být realizováno současně 
s uvažovanými zklidňujícími opatřením v této ulici, na kterém v současné době pracuje odbor dopravy

 schodiště z Podskalí ke hřbitovu (doplnění vodícího žlábku)

 obrubníky u nájezdu na stezku Břetislava Jedličky-Brodského a u Kouřimské brány

 absence prodlouženého podchodu pod nádražím a absence jeho bezbariérovosti

Bc. Binko požádal přítomné, aby se nad problematikou cyklistické dopravy více zamysleli a předložili i své 
návrhy. Bc. Nekolný přislíbil dodání podkladů s mapovými zákresy plánovaných cyklostezek do sousedních 
obcí.

5. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 14. 2. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise
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