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Zápis z 17. jednání komise dopravy dne 15. 5. 2012

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

Host: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Pavel Janík

Program jednání:

1. Informace o dopravních opatřeních plánovaných na rok 2012

2. Informace o dopravních opatřeních během stavby přednádraží

3. Zpracování Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod

4. Petice občanů proti zařazení silničního obchvatu do nového územního plánu

5. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Informace o dopravních opatřeních plánovaných na rok 2012

a) Zobousměrnění ulice Krále Jiřího a úpravy ve středu náměstí (2 zvýšené přechody v ulici Krále Jiřího, 
vodorovné dopravní značení ve středu náměstí = parkovací stání + jízdní pruh pro cyklisty v protisměru) je 
ve fázi schvalování projektu, realizace je plánována na září - říjen 2012.

Zároveň se na základě požadavku PČR v prostoru obou náměstí zavede přednost zprava. Na obou náměstí 
se také dovolí jízda cyklistů v protisměru.

b) Zklidnění ulic Kollárova a Komenského je připraveno. Realizace z finančních důvodů pravděpodobně letos 
neproběhne (na investici cca 200 000 Kč nemá město finanční zdroje).

c) Zvýraznění přechodů pro chodce v ulici Zborovská a Jana Kouly na křižovatce u ZZN je ústně přislíbeno ze 
strany SÚS k realizaci v letošním roce.

d) Úpravu vodorovného značení v ulici V Chobotě u křižovatky s ulicí Zborovská provedou TS v červnu t.r.

e) Obnovu přechodů pro chodce u obchodů Penny a Lidl provedou TS letos v červnu, obnova vodorovného 
dopravního značení v křižovatce je objednána u SÚS.

f) Připravovanou instalaci zákazu zastavení v Želivského ulici je nutno ještě upravit ukončením zákazu, aby 
nebyl vyznačen v celé délce ulice. MP jej požadovala jen v nejužším profilu ulice.

g) Radar v Žižkově ulici je zakryt větvemi stromu, je nutno urychleně zajistit viditelnost radaru.

2. Informace o dopravních opatřeních během stavby přednádraží

Dopravní opatření během stavby navrhne až zhotovitel stavby, který ještě není znám (výběrové řízení na 
zhotovitele stavby dosud není ukončeno).

3. Zpracování Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod

Bc. Binko opakovaně vysvětlil smysl generelu cyklodopravy, informoval o iniciativě Uherskohradišťská charta a 
vyzval přítomné členy komise k vlastním návrhům k zapracování do generelu. Ing. Kašpar poukázal na 
nákladnost některých řešení, jako jsou např. úschovní boxy na kola. Ing. Jirásek zdůraznil, že cyklistické 
velmoci, jako je např. Nizozemí, byly před cca 30 - 40 lety v podobné situaci jako my - také zde byla 
preferována automobilová doprava, nicméně vytvářením nabídky pro cyklisty se podařilo docílit současného 
vysokého podílu cyklodopravy.

4. Petice občanů proti zařazení silničního obchvatu do nového územního plánu

Starosta města Bc. Nekolný předložil petici občanů z lokality U Studánky proti zařazení silničního obchvatu po 
severozápadním okraji města do nového územního plánu. Zároveň informoval, že z důvodu požadavků 
některých dotčených orgánů nebude tato komunikace navržena v kategorii silnice II. třídy, ale jen jako místní 
komunikace.

Bc. Binko uvedl, že pokud budou v novém územním plánu navrženy nové zóny pro bydlení v severozápadním 
sektoru města, je nutné tyto zóny dopravně obsloužit, přičemž stávající uliční síť to již neumožňuje, viz 
problémy s dopravní zátěží v centru města.
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5. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 12. 6. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise


