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Zápis z 15. jednání komise dopravy dne 13. 3. 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 - omluven
Ing. Jan Pohůnek - přítomen
Jan Svoboda - přítomen

Host: Bc. Jakub Nekolný

Program jednání:

1. Řešení dopravy na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí v návaznosti na zobousměrnění ulice 
Krále Jiřího

2. Způsob a umístění automatických měřících zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti automobilů

3. Informace starosty města

4. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Řešení dopravy na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí v návaznosti na zobousměrnění ulice 
Krále Jiřího

V souvislosti s postupnými změnami dopravního režimu v centru města (realizované zobousměrnění ulic 
Jungmannova a Havlíčkova, připravované zobousměrnění ulice Krále Jiřího a zklidnění ulic Kollárova a 
Komenského) vystala potřeba provést úpravy dopravního režimu i na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově 
náměstí. Jejich smyslem je především zamezit tranzitní dopravě přes náměstí v souvislosti se zobousměrněním 
ulice Krále Jiřího.

Ing. Pohůnek představil tři varianty řešení dopravního režimu na náměstích:

1. obrácení jednosměrného provozu na Husově náměstí, čímž by z obou náměstí vznikl jakýsi kruhový objezd. 
Na obou náměstích by byl dodatkovými tabulkami svislého dopravního značení umožněn pohyb cyklistů 
v protisměru. Ve středu náměstí by byl zakázán vjezd všech motorových vozidel mimo zásobování.

2. ponechání jednosměrného provozu na náměstích ve stávajícím stavu navíc s umožněním pohybu cyklistů 
v protisměru dodatkovými tabulkami svislého dopravního značení. Ve středu náměstí by byla vyznačena 
parkovací stání (placeného parkování) a vyznačen jízdní pruh pro cyklisty v protisměru. Jako prvek 
zklidnění dopravy se ještě prověřuje možnost umístění parkovacích stání střídavě po obou stranách ulice.
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3. zobousměrnění Husova náměstí a ponechání jednosměrného provozu ve středu náměstí.

Po diskusi se členové komise shodli na řešení dle varanty č. 2. Dále byla na podnět Bc. Nekolného diskutována 
ještě otázka stavebních úprav křižovatky Krále Jiřího - Husovo náměstí - náměstí Arnošta z Pardubic s tím, že by 
měla být spojena s částí rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic zhruba do úrovně domu čp. 26, kde navazuje 
již rekonstruovaná část náměstí směrem ke Kouřimské bráně.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje realizovat změny dopravního režimu na náměstích tak, že ve středu náměstí budou
vyznačena parkovací stání a vyznačen jízdní pruh pro cyklisty v protisměru a ve zbývajících úsecích náměstí 
s jednosměrným provozem bude umožněn pohyb cyklistů i v protisměru svislým dopravním značením. Tuto 
změnu doporučuje komise dopravy realizovat ještě v průběhu roku 2012 v souvislosti se zkušebním 
obousměrným provozem v ulicích Jungmannova a Havlíčkova.

Zároveň komise dopravy doporučuje realizovat stavební úpravy křižovatky Krále Jiřího - Husovo náměstí -
náměstí Arnošta z Pardubic (viz usnesení k bodu 2 jednání komise dopravy dne 21. 2. 2012) včetně části 
komunikace na náměstí Arnošta z Pardubic cca do úrovně domu čp. 26.

2. Způsob a umístění automatických měřících zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti automobilů

V návaznosti na projednávání bodu 2 jednání komise dopravy dne 14. 2. 2012 byla diskutována otázka umístění 
a způsobu měření automatických měřících zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti automobilů.

Radary se zobrazením rychlosti byly postupně umístěny na všechny výpadové silnice vyjma Klučovské ulice. 
Zde ale zároveň dochází k velmi častému překračování dovolené rychlosti, a proto se nabízí umístit automatické
měřící zařízení s úsekovým měřením právě sem. Další vhodná lokalita je ulice Jungmannova v souvislosti se 
stížnostmi místních občanů na dodržování dovolené rychlosti po zvýšení intenzity provozu v této ulici 
v souvislosti s jejím zobousměrněním.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje umístit automatická měřící zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti automobilů 
s úsekovým měřením do ulic Klučovská a Jungmannova.

3. Informace starosty města

Starosta Bc. Nekolný informoval o přidělení dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy na 
výstavbu parkoviště P+R u nádraží. V této souvislosti je nutné zajistit slíbenou finanční spoluúčast Českých 
drah, a.s. (Bc. Binko uvedl, že tato spoluúčast není dosud zařazena v investičním plánu Českých drah, a.s.)

Dále Bc. Nekolný informoval o požadavku organizace ROPID na odstavná stání autobusů před nádražím, která 
nejsou součástí projektu stavebních úprav.

4. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 17. 4. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


