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Zápis z 20. jednání komise dopravy dne 9. 10. 2012 
Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen 
 Ing. Petr Jirásek - omluven 
 Ing. Aleš Kašpar - přítomen 
 Ing. Vladimír Klindera - přítomen 
 Ing. Miroslav Kruliš - omluven 
 Ing. Jaroslav Majer - přítomen 
 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - omluven 

Program jednání: 
1. Seznámení s usnesením Rady města ze dne 19. 9. 2012 
2. Hlukové mapy města Český Brod 
3. Námět k úpravám dopravního značení v ul. Žitomířská 
4. Instalace dopravního značení na Stezce Břetislava Jedličky-Brodského 
5. Úprava dopravního značení na křižovatce Zborovská - V Chobotě 
6. Úprava dopravního značení na křižovatce Jungmannova - Havlíčkova 
7. Úprava dopravního značení před budovou čp. 56 na náměstí Arnošta z Pardubic 
8. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Seznámení s usnesením Rady města ze dne 19. 9. 2012 
Rada města na svém zasedání dne 19. 9. 2012 přijala následující usnesení: 
a) realizovat dopravní opatření v ulici Krále Jiřího za pomoci dvou zpomalovacích pruhů a tím umožnit vjezd 

na náměstí i touto ulicí s omezením tranzitní dopravy přes centrum města, 
b) v ulici Jungmannova prodloužení obousměrného zkušebního provozu do vyhodnocení dopravního 

průzkumu, zimní údržby a dodržování hygienických norem, 
c) realizovat dopravní opatření v ulicích Kollárova a Komenského pomocí vodorovného dopravního značení. 
Ing. Pohůnek k bodu a) uvedl, že pro námitky občanů z ulice Krále Jiřího se opatření letos nepodaří zrealizovat. 
K bodu c) uvedl, že nyní probíhá výběr zhotovitele a v případě příznivého počasí se realizace předpokládá do 
konce roku 2012. 
K bodu b) Ing. Pohůnek uvedl, že pro ulice Jungmannova a Havlíčkova bude nutné zpracovat hlukové měření a 
nový dopravní průzkum, a to před realizací bodu a), tak i po něm. Diskutované snížení tonáže ve směru od ulice 
Prokopa Velikého nebo od ulice Havlíčkova je stále v jednání s vlastníkem komunikace a DI PČR. Pokud se toto 
nepodaří, odbor dopravy navrhne omezení délky vozidel na základě zpracovaných vlečných křivek na křižovatce 
Jungmannova - Havlíčkova a Prokopa Velikého - Jungmannnova. 

2. Hlukové mapy města Český Brod 
Ing. Pohůnek seznámil komisi s hlukovými mapami města, které nechal zpracovat v letech 2010 - 2012 Krajský 
úřad Středočeského kraje pro silnice 2. a 3. třídy. Mapy bohužel vykazují velké nepřesnosti v rozmezí 1 - 3 dB a 
další nedostatky a lze je brát jen jako informativní. Zpracování jiných hlukových map nebo aktualizace již 
zpracovaných se v rámci komunikací Českého Brodu nepředpokládá. 

3. Námět k úpravám dopravního značení v ul. Žitomířská 
Ing. Pohůnek seznámil komisi s námětem paní Matějkové umístit zákaz stání (mimo rezidenty) v ulici 
Žitomířské (mezi ulicemi Suvorovova a Komenského) a stanovení nejvyšší rychlosti na 30 km/h. Pro definování 
rezidentů by musely být vydány parkovací karty (jako v zóně placeného parkování). Navrhuje se proto zatím 
ponechat stávající stav a vyřešit až při změně koncepce parkování v širším centru města - větší regulace 
parkování rozšířením zóny placeného parkování. Omezení rychlosti není podle Ing. Pohůnka problém. 
K omezení rychlosti by se měla vyjádřit i Městská policie s ohledem na případná měření. S ohledem na šířku 
komunikace a zaparkované automobily není ale beztak vyšší rychlost obvykle dosahována. 

4. Instalace dopravního značení na Stezce Břetislava Jedličky-Brodského 
Na základě podnětu občanů bude na Stezku Břetislava Jedličky-Brodského umístěn zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel, neboť je stezka využívána i motocykly a čtyřkolkami, což je v rozporu s jejím účelem 
komunikace pro pěší a cyklisty. 
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5. Úprava dopravního značení na křižovatce Zborovská - V Chobotě 
Ing. Pohůnek uvedl, že do konce roku 2012 bude v křižovatce Zborovská - V Chobotě umístěno do podjezdu 
zrcadlo a stop čára do ulice V Chobotě spolu s dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě. 

6. Úprava dopravního značení na křižovatce Jungmannova - Havlíčkova 
Ing. Pohůnek uvedl, že do křižovatky bude doplněna středová čára. V ulici Jungmannova směrem k parku budou 
vyznačena parkovací stání a z vedlejších ulic budou vyznačeny stop čáry. V diskusi bylo navrženo doplnění, že 
by se stávající přechod pro chodce přesunul ke křižovatce a u vyústění Lázeňské ulice by byl vyznačen druhý 
přechod pro chodce. Realizace přechodů pro chodce bude dle finančních možností města. 

7. Úprava dopravního značení před budovou čp. 56 na náměstí Arnošta z Pardubic 
Z důvodu kolize s kanalizací nebude provedeno dříve diskutované rozšíření vozovky a tím i úprava vodorovného 
dopravního značení mezi budovou čp. 56 a budovou pošty na náměstí Arnošta z Pardubic. 

8. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 13. 11. 2012 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


