
Zápis z 21. jednání komise dopravy dne 11. 12. 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 - nepřítomen 
 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - přítomen 

Host: Bc. Jakub Nekolný 

Program jednání: 
1. Různé 
2. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Různé 
Zobousměrnění ulice Krále Jiřího je limitováno dosud nepravomocným stavebním povolením - výstavba 
zvýšeného přechodu pro chodce byla důvodem k odvolání proti stavebnímu povolení od jedné obyvatelky. 
Úpravy dopravního značení v Kollárově a Komenského ulici přerušil nástup zimního počasí - zbývá dokončit 
vodorovné dopravní značení 3 přechodů pro chodce, červené vybarvení cyklopruhu a úpravy svislého 
dopravního značení. 
Rekonstrukce chodníku v Cukrovarské ulici byla ukončena. Část chodníku podél pozemků NELI S.P.A. (býv. 
cukrovar), PRO-DOMA a Ferona bude rekonstruována podle slov starosty města Bc. Nekolného až po vyjasnění 
podoby urbanizace areálu býv. cukrovaru. 
Starosta města Bc. Nekolný informoval o vývoji kauzy kácení 5 vzrostlých stromů v přednádraží. Podle 
dendrologického posudku „Stanovisko k zachování a ochraně stromů před železniční stanicí Český Brod“ 
z 6. 12. 2012 (Treewalker, s.r.o.) jsou stromy sice v dobré kondici, ale: „Stromy jsou pod ochranou dle zákona 
114/1992 Sb. a tudíž je zakázáno je ničit nebo poškozovat. Při projektové přípravě zjevně nebyl fakt poškození 
stromů vzat v úvahu a projekt neřešil jejich přítomnost, zachování a ochranu takovým způsobem, aby nedošlo 
k porušení zmiňovaného zákona. Pokud bude projekt realizován dle současné projektové dokumentace, tak není 
možné stávající stromy ochránit a dojde k jejich trvalému poškození. Je nutné upozornit, že tato skutečnost je 
přestupkem proti zmiňovanému zákonu a je pokutovatelná ČIŽP.“ Bc. Nekolný představil ideu změny projektu, 
která by umožnila ponechat stromy, viz obrázek. Jde ale o zásadní změnu, která mění koncepci stavby, a je proto 
potřeba prověřit, zda je taková změna možná s ohledem na přidělení dotace z ROP. 

 
2. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 15. 1. 2013 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


