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Zápis z 13. jednání komise dopravy dne 14. 2. 2012

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 - přítomen

Hosté: Bc. Jakub Nekolný, Václav Štolba, Milan Dvořáček, Miroslav Šaroch, Pavel Michal

Program jednání:

1. Přemístění kontejnerů na tříděný odpad na náměstí Arnošta z Pardubic

2. Projekt Bezpečná města

3. Zkušební obousměrný provoz v ul. Jungmannova a Havlíčkova

4. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Přemístění kontejnerů na tříděný odpad na náměstí Arnošta z Pardubic

Ing. Kruliš požádal o možnost přemístit kontejnery na tříděný odpad z parkoviště pod kostelem blíže k budově 
MKIC. Ze strany tajemníka MěÚ Ing. Kašpara mu bylo vyhověno. Dopravní značka vymezující místo pro 
pojízdnou prodejnu (viz bod 4 jednání komise dopravy dne 8. 11. 2011) bude odstraněna po změně Tržního řádu.

2. Projekt Bezpečná města

Bc. Nekolný zaslal v předstihu nabídku firmy Star, a.s., na implementaci projektu Bezpečná města. Jde o 
pronájem automatických měřících zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti automobilů (úsekové nebo 
stacionární měření) vč. poskytnutí informačního systému pro zpracování přestupků. Ing. Pohůnek doplnil, že 
náklady pro město jsou cca 20 000 - 60 000 Kč / měsíc na jedno zařízení + příp. provize z pokut + příp. roční 
poplatek za certifikaci max. 30 000 Kč (poplatky se liší dle dodavatelů). (Pořízení měřícího zařízení do 
vlastnictví města je investicí cca 500 000 - 3 000 000 Kč.) Forma pronájmu je pro město ekonomicky návratná a 
bylo doporučeno ji dále sledovat. Lokalita umístění měřícího zařízení by byla vybrána po dohodě 
s dodavatelskou firmou, nicméně se dá předpokládat umístění na některém příjezdu / výjezdu do / z města (např. 
Klučovská ul.) nebo v centru města (např. Jungmannova ul.). Odbor dopravy se snaží prosadit financování 
plošnější instalace měřících zařízení cca 2 roky.

3. Zkušební obousměrný provoz v ul. Jungmannova a Havlíčkova

Na jednání komise dopravy byli přítomni zástupci obyvatel Jungmannovy a Havlíčkovy ulice, pánové Václav 
Štolba, Milan Dvořáček, Miroslav Šaroch a Pavel Michal. V obou ulicích došlo vlivem zobousměrnění ulic dle
jejich vyjádření ke zhoršení životního prostředí, zejm. zvýšení hluku, vibrací a prašnosti, a to především díky 
přiblížení jedoucích automobilů blíže k domům (dříve se v jednom jízdním pruhu parkovalo).

Ing. Pohůnek vysvětlil, že ulice Havlíčkova a Jungmannova jsou svým významem silnice II. třídy ve vlastnictví 
kraje, kapacitně vyhovují obousměrnému provozu, což potvrdily i dvě zpracované studie, a doporučil, aby se 
občané obrátili na krajskou hygienickou stanici, která by provedla potřebná měření. Na základě jejich výsledku 
by mohlo být např. odůvodněno snížení tonáže automobilů. P. Svoboda doporučil snížení tonáže v Jungmannově 
ul. na 3,5 t, nicméně podle Ing. Pohůnka to bez řádného odůvodnění (musí být např. posudek mostařů, statiků,
KHS, vlastníka komunikace apod.) narazí na nevoli dopravního inspektorátu PČR.

P. Štolba doporučuje pro tranzitní dopravu využívat více ulici V Chobotě, zobousměrnit ulici Krále Jiřího, 
zprůjezdnit Kouřimskou bránu a sledovat výstavbu silničního obchvatu města.

Bc. Binko shrnul jednotlivé možnosti vedení dopravy přes město s tím, že existuje jen velmi málo variant řešení. 
Otázka výstavby silničního obchvatu města je velmi dlouhodobá. Zprůjezdnění Kouřimské brány naráží na 
památkovou ochranu i poměry přilehlé křižovatky. Zobousměrnění ulice Krále Jiřího se plánuje na letošní rok
(již se zpracovává projekt na objednávku odboru dopravy), ale je podmíněno stavebními i organizačními 
opatřeními, aby se náměstí nepoužívalo pro tranzitní dopravu - to by bylo v příkrém rozporu se Strategickým 
plánem města. Používání ulice V Chobotě pro tranzitní dopravu naráží na prostorové poměry železničního 
podjezdu ve Sportovní ulici. Bc. Nekolný doplnil, že rekonstrukce ulice V Chobotě by měla být provedena 
v roce 2013 nebo 2014. Ing. Pohůnek doplnil, že ul. V Chobotě je na rozdíl od Jungmannovy ul. místní 
komunikací a díky úzkým místům (podjezd ve Sportovní ul., Kollárova, Komenského ul.) neřeší tranzitní 
dopravu.
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Ing. Klindera doplnil, že používání ulice Krále Jiřího pro tranzitní dopravu je nemožné i díky nutnosti 
zásobování obchodů v této ulici a tím její ztížené průjezdnosti.

Ing. Kašpar připomněl, že pro snížení negativních vlivů z dopravy zde byla již snížena rychlost na 30 km/h. Bc. 
Nekolný doporučil instalaci měřícího zařízení v Jungmannově ul. (viz bod 2 jednání komise) a také doporučuje 
vyvolat jednání o snížení tonáže. Přesto ale dle jeho osobních poznatků není popisovaná situace tak vážná, jak je 
prezentováno. Také se domnívá, že protesty občanů jsou alespoň zčásti motivovány ztrátou parkovacích míst.

Ing. Kruliš doporučuje prodloužit zkušební provoz do konce roku 2012, kdy by již měla být zobousměrněna 
ulice Krále Jiřího a budou známy faktické dopady tohoto opatření na zatížení jednotlivých ulic. Také doporučuje 
snížit tonáž v Jungmannově ulici, odbor dopravy by mohl pomoci občanům s podáním žádosti o hygienická 
měření (Ing. Pohůnek přislíbil). Snížení prašnosti vyřeší Technické služby úklidem těchto ulic, přestože by je 
měla uklízet SÚS, v jejíž jsou správě. Pomoci by také mohla úprava informativního směrového dopravního 
značení (viz jednání komise dopravy dne 14. 2. 2011), která by navedla řidiče na nejoptimálnější trasu průjezdu 
městem. Ing. Pohůnek doplnil, že úprava informativního směrového dopravního značení může být provedena až 
po zpracování dopravně inženýrského opatření a následného schválení dopravním inspektorátem PČR. Ing. 
Kašpar přislíbil vyčlenění potřebného množství financí k tomuto účelu.

Bylo hlasováno o návrhu Ing. Kruliše na prodloužení zkušebního obousměrného provozu v ul. Jungmannova a 
Havlíčkova do 31. 12. 2012. Členové komise tento návrh jednohlasně schválili.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje prodloužit zkušební obousměrný provoz v ulicích Jungmannova a Havlíčkova do 
31. 12. 2012 za účelem zjištění dopadu dalších navazujících dopravních opatřeních na zatížení těchto ulic.

4. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 13. 3. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


