
Zápis z 22. jednání komise dopravy dne 22. 1. 2013 
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 

Program jednání: 
1. Návrhy opatření pro cyklistickou dopravu 
2. Dopravní situace po výstavbě obchodního domu TESCO 
3. Informace z odboru dopravy 
4. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Návrhy opatření pro cyklistickou dopravu 
Ing. Kašpar navrhl, aby při budoucí rekonstrukci ul. Lázeňské (oprava chodníku, inženýrských sítí) byly 
vytvořeny podmínky pro cyklistickou dopravu, neboť se jedná o významný přístup na náměstí pro nemotorovou 
dopravu (zejm. ve směru od městského parku). Jednalo by se o minimální úpravy, jako je úprava povrchu 
chodníku zvýrazňující pohyb cyklistů (jiným typem nebo barvou dlažby) nebo dopravní značení upozorňující na 
zvýšený pohyb cyklistů v Jungmannově ulici. 
Ing. Kašpar s Ing. Pohůnkem představili záměr na vyznačení piktogramového koridoru pro cyklisty v ul. Krále 
Jiřího (od křižovatky s ul. Jana Kouly / Zborovská k nádraží) a v ul. Cukrovarská v rámci rekonstrukce 
přednádraží. Smyslem opatření je zvýšení bezpečnosti cyklistů. 
Ing. Kašpar dále představil záměr na uzavření dohody s majiteli pozemků v Chouranicích, přes které vede pěšina 
(červená turistická značka), aby byl i do budoucna umožněn bezproblémový pohyb pěších a cyklistů. 
Usnesení komise dopravy: 
Komise dopravy doporučuje k realizaci výše uvedená opatření pro cyklistickou dopravu (úpravy v ul. Lázeňská, 
piktogramový koridor pro cyklisty v ul. Krále Jiřího a Cukrovarská, dohoda s majiteli pozemků v Chouranicích). 

2. Dopravní situace po výstavbě obchodního domu TESCO 
Ing. Klindera vyjádřil obavu z kongescí v ul. Jana Kouly a přilehlých ul. po výstavbě obchodního domu TESCO. 
Podle sčítání dopravy provedených Ing. Klinderou je počet automobilů u obchodních domů Penny a Lidl cca 
2 000 za den, přičemž nový obchodní dům může naindukovat dalších min. 1 000 automobilů za den. Zároveň 
Ing. Klindera upozornil, že dle výsledu jím provedeného sčítání dopravy jsou z celkového počtu automobilů v ul. 
Krále Jiřího (mezi křižovatkami s ul. Jana Kouly / Zborovská a Kollárova / Šafaříkova) cca 2/3 z ul. Jana Kouly 
(od obchodních domů). 

3. Informace z odboru dopravy 
Ing. Pohůnek sdělil, že v centru města v ul. Jungmannova, Havlíčkova, Kollárova, Komenského a přes náměstí 
(vč. ul. Suvorovova a části ul. Krále Jiřího) by měla  klesnout zátěž z nákladní dopravy, neboť se podařilo 
vyjednat a bude realizováno snížení tonáže na 3,5 t. 

4. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 12. 2. 2013 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


