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Zápis z 16. jednání komise dopravy dne 17. 4. 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

Host: Bc. Jakub Nekolný

Program jednání:

1. Podněty zastupitelů, občanů a členu komise dopravy

2. Umístění city bloku v Komenského ulici

3. Projektová dokumentace na zklidnění Kollárovy a Komenského ulice a na stavební úpravy v ulici Krále 
Jiřího

4. Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod - parkovací infrastruktura

5. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Podněty zastupitelů, občanů a členu komise dopravy

a) Zastupitelka města MUDr. Forstová na jednání zastupitelstva města dne 21. 3. 2012 v obecné rozpravě 
navrhovala instalaci zrcadla v křižovatce Suvorovova - Havlíčkova ve směru od Palackého ulice do 
Havlíčkovy ulice. Bylo konstatováno, že při snížení rychlosti příp. zastavení v křižovatce, je rozhled 
dostatečný.

V této souvislosti byla zmíněna křižovatka Zborovská - V Chobotě, kde je ze strany ulice V Chobotě do 
železničního podjezdu ztížený výhled. Ing. Pohůnek informoval o možnosti umístění značky Stůj, dej 
přednost v jízdě, případné doplnění o stop čáru, nebo ponechání stávajícího dopravního značení a doplnění o 
dělící čáru, tak aby bylo pro řidiče zřetelné, kam si mohou při výjezdu z ulice V Chobotě najet. Instalace 
zrcadla, jakož i další změny dopravního značení, bude provedena v závislosti na dostupných finančních 
prostředcích.

b) Zastupitel města p. Vlasák po jednání zastupitelstva města dne 21. 3. 2012 navrhoval omezení tonáže na 
3,5 t v Masarykově ul. z důvodu opakujících se případů průjezdu nákladních automobilů. Stávající situace 
v této části města je taková, že omezení vjezdu nákladních automobilů mimo dopravní obsluhu je v ulicích 
5. května a Josefa Miškovského. V ulicích Masarykova, Vítězná a Na Vanderkách by omezení muselo být 
nově vyznačeno. Protože se podle vyjádření starosty i Městské policie jedná pouze o ojedinělé případy a 
investice do nového dopravního značení by znamenala cca 10 000 Kč, bude zatím ponechán stávající stav.

c) Paní Fraňková po jednání zastupitelstva města dne 21. 3. 2012 upozornila na kolizní situace mezi 
jednotlivými účastníky silničního provozu před nemocnicí v Žižkově ulici. Ing. Pohůnek informoval o 
připravované obnově přechodu pro chodce před nemocnicí a umístění květináčů před tímto přechodem, 
které zamezí parkování aut těsně u přechodu a zlepší tak rozhledové poměry.

d) Ing. Majer poukázal na nutnou obnovu přechodů pro chodce u supermarketů Penny a Lidl. Ing. Kruliš uvedl, 
že obnova značení přechodů bude možná podle přidělených finančních prostředků.

e) Velitel Městské policie p. Svoboda požádal o zřízení zákazu zastavení v dolní (zúžené) části Želivského 
ulice. V této věci dojde k jednání mezi Odborem správy majetku města a Odborem dopravy MěÚ.

f) Ing. Klindera informoval o svém příspěvku do Českobrodského zpravodaje, ve kterém se vyjadřuje k návrhu 
nového územního plánu.

2. Umístění city bloku v Komenského ulici

Ing. Kruliš a Ing. Pohůnek informovali o chystaném přemístění jednoho city bloku z Palackého ulice do 
Komenského ulice. City blok v Palackého ulici bude vyměněn za jiný, vhodný pro instalaci štěrkové zeleně. 
V Komenského ulici bude city blok umístěn za přechod pro chodce za křižovatkou s Masarykovou a Tyršovou 
ulicí, aby byl zlepšen výhled u přechodu pro chodce.
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3. Projektová dokumentace na zklidnění Kollárovy a Komenského ulice a na stavební úpravy v ulici Krále 
Jiřího

Ing. Pohůnek informoval o průběhu zpracování projektových dokumentací. Ve středu náměstí se nepodařilo 
umístit jízdní pruh střídavě, ale bude umístěn v jedné ose. Po pravé straně bude parkovací pruh, vlevo pak jízdní 
pruh pro cyklisty v protisměru. Niveleta prostoru křižovatky s ulicí Krále Jiřího nebude z finančních důvodů
zvýšena, ale budou pouze zvýšeny přechody pro chodce v ulici Krále Jiřího. Případnou redukci pouze na jeden 
zvýšený přechod pro chodce u křižovatky Kollárova - Šafaříkova komise dopravy nedoporučuje.

Vyznačení jízdního pruhu pro cyklisty v Kollárově ulici bude v blízkosti křižovatky s ulicemi Krále Jiřího a 
Šafaříkova znamenat ztrátu dvou vyhrazených míst pro zásobování z důvodu zachování dostatečného prostoru 
pro odbočující vozidla z ulice Krále Jiřího. Případné zastavení vozidel zásobování bude možné při pravém okraji 
ulice.

Na křižovatce Jana Kouly - Zborovská - Krále Jiřího budou na hlavní silnici zvýrazněny přechody pro chodce 
pomocí 3D trojúhelníků a zvýrazněnými dopravními značkami Pozor přechod pro chodce.

Projektová dokumentace na úpravy informativního směrového dopravního značení v celém městě byla již zadána
(viz bod 3 jednání komise dopravy dne 14. 3. 2011). Výstupy budou k dispozici cca v září 2012.

4. Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod - parkovací infrastruktura

Kvalita parkovací infrastruktury přímo ovlivňuje atraktivitu cyklistické dopravy pro každodenní používání (na 
rozdíl od rekreační funkce cyklistiky, kde parkovací infrastruktura nehraje tak důležitou roli).

Základní požadavky na cyklistickou parkovací infrastrukturu jsou odlišné podle doby parkování:

a) krátká doba parkování do několika minut (např. krátký nákup v obchodě) = cyklostojan, ke kterému lze 
zamknout jedno (obvykle přední) kolo a rám bicyklu

b) střední doba parkování do cca 4 hodin (např. nákup v supermarketu, vyřizování na úřadě, návštěva lékaře) = 
cyklostojan, ke kterému lze zamknout přední i zadní kolo a rám bicyklu (nejčastěji stojan ve tvaru 
obráceného U)

c) dlouhá doba parkování (např. parkování u nádraží, u školy, u zaměstnání) = cyklostojany jako u střední 
doby parkování navíc se zastřešením a trvalým (min. kamerovým) dohledem nebo cyklistické 
(uzamykatelné) boxy příp. úschovny

Motivaci k instalaci funkčních cyklostojanů lze provést např. podmíněním vydání stavebního povolení, povolení 
záboru veřejného prostranství, finanční spoluúčastí města.

5. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 15. 5. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


