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Zápis z 19. jednání komise dopravy dne 11. 9. 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 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení komise dopravy 
2. Druh povrchu autobusových zastávek v přednádraží a v Cukrovarské ulici 
3. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Kontrola plnění usnesení komise dopravy 
Usnesení z 14. 3. 2011: 
1. Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu zpracovaly detailní řešení 

orientačního systému města vč. návrhu harmonogramu jeho realizace s ohledem na rozpočtové možnosti 
města. - dosud nesplněno. Na změnu informativního dopravního značení se v současné době zpracovává 
projekt, realizace se předpokládá v roce 2013. Orientační systém města bude řešen v koncepci městského 
mobiliáře, kterou bude řešit nyní ustavená pracovní skupina při komisi pro územní rozvoj a stavebnictví. 

Usnesení z 9. 5. 2011: 
2. Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu prověřily realizovatelnost 

výstavby parkovacích stání (na sídlišti) za účasti veřejnosti. - dosud nesplněno, s ohledem na absenci 
potřebných finančních prostředků na realizaci jakéhokoliv řešení je dle názoru zástupců MěÚ předčasné tuto 
otázku před veřejností otevírat 

Usnesení z 12. 9. 2011: 
3. Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení opatření ke snížení rychlosti na vjezdech do města. - 

splněno vyjma stavebních opatření v ul. Žižkova a úsekového měření v ul. Klučovská. Rekonstrukce 
Žižkovy ul. byla ze strany SÚS odložena na neurčito. Úsekové měření v ul. Klučovská se plánuje instalovat 
v r. 2013. 

4. Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení přechodů pro chodce v Klučovské ulici. - dosud 
nesplněno, úprava veřejného osvětlení podmiňující možnost zřízení přechodu pro chodce v ose Slovenské 
ul. je odložena na dobu výstavby prodloužení podchodu pod nádražím. 

Usnesení z 8. 11. 2011: 
5. Komise dopravy doporučuje projednat úpravu povrchu stezky Břetislava Jedličky Brodského mezi 

zainteresovanými složkami města. - plněno, údržba stezky probíhá 
Usnesení z 10. 1. 2012: 
6. 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. - nesplněno, dle slov Ing. Kašpara problém neexistuje 

Usnesení z 14. 2. 2012: 
7. 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. - splněno 
V souvislosti s dalšími navazujícími investicemi města (dopravní opatření na náměstích a v ulicích Krále 
Jiřího, Kollárova a Komenského, viz níže) byla otevřena diskuse nad ukončením zkušebního provozu do 
trvalého obousměrného provozu. 
Ing. Jirásek doporučil po realizaci změny dopravního režimu na náměstích a v ul. Krále Jiřího uvést ul. 
Jungmannova a Havlíčkova zpět do jednosměrného provozu. 
P. Svoboda zdůraznil, že problémem je tranzitní nákladní doprava, a proto doporučuje snížení tonáže na 
3,5 t ve směru od ul. Prokopa Velikého k ul. Havlíčkova. Ing. Pohůnek přislíbil, že se pokusí snížení tonáže 
opětovně projednat. Zároveň Ing. Pohůnek poznamenal, že občané neprojevili zájem o součinnost s městem 
při zjištění hlukové zátěže. Ing. Kašpar přislíbil, že město hlukové měření zafinancuje. 
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Ing. Kruliš konstatoval, že problémem je jak nákladní doprava, tak i nedostatečné informativní dopravní 
značení (viz usnesení z 14. 3. 2011). 
Podle Ing. Majera je problémem i překračování nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h, proto doporučuje 
instalaci radaru (viz usnesení z 13. 3. 2012). 
Ing. Pohůnek doporučil rozhodnutí o zachování obousměrného provozu v ulicích Jungmannova a 
Havlíčkova přenechat radě města. O doporučení komise dopravy radě města bylo učiněno hlasování. Pro 
zachování obousměrného provozu se vyslovili Ing. Kašpar, Ing. Kruliš, Ing. Majer, Ing. Pohůnek a p. 
Svoboda. Proti hlasoval Ing. Jirásek. Bc. Binko se zdržel hlasování. 
Usnesení komise dopravy: 
Komise dopravy doporučuje radě města přijmout usnesení o převedení zkušebního obousměrného provozu 
v ul. Jungmannova a Havlíčkova do trvalého obousměrného provozu. 

Usnesení z 21. 2. 2012: 
8. Komise dopravy doporučuje zklidnění Kollárovy a Komenského ulice vč. vyznačení jízdního pruhu pro 

cyklisty, zvýraznění přechodů pro chodce a změny dopravního režimu na křižovatce Komenského - 
Žitomířská. - dosud nesplněno, realizace se předpokládá do konce roku 2012 

9. Komise dopravy doporučuje realizaci stavebních opatření v ul. Krále Jiřího v podobě zvýšeného přechodu 
pro chodce u křižovatky Krále Jiřího - Kollárova - Šafaříkova ve směru do centra města a zvýšení křižovatky 
Krále Jiřího - náměstí Arnošta z Pardubic - Husovo náměstí. Zároveň doporučuje prověřit odborem 
dopravy možnosti dopravního řešení na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí a to vč. zprůjezdnění 
pro cyklisty v obou směrech. - dosud nesplněno, realizace do konce roku 2012 je ohrožena, neboť v rámci 
projednávání byla vznesena námitka ze strany občanů z ul. Krále Jiřího 

Usnesení z 13. 3. 2012: 
10. 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. - dosud nesplněno, opatření souvisí 
se zobousměrněním ul. Krále Jiřího (viz usnesení z 21. 2. 2012), stavební úpravy křižovatky Krále Jiřího - 
Husovo náměstí - náměstí Arnošta z Pardubic se nepředpokládají z důvodu nesouhlasu orgánů památkové 
péče 

11. Komise dopravy doporučuje umístit automatická měřící zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti 
automobilů s úsekovým měřením do ulic Klučovská a Jungmannova. - instalace v ul. Klučovská se 
předpokládá v r. 2013, instalace v ul. Jungmannova (vč. zvoleného typu zařízení) bude záviset na finanční 
situaci města 

2. Druh povrchu autobusových zastávek v přednádraží a v Cukrovarské ulici 
Ing. Pohůnek předložil požadavek z komise pro územní rozvoj a stavebnictví na změnu krytu autobusových 
zastávek v přednádraží a v Cukrovarské ul. 
Usnesení komise dopravy: 
Komise dopravy souhlasí se změnou krytu autobusových zastávek na dlážděný v přednádraží a na živičný v ul. 
Cukrovarská. 

3. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 9. 10. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


