
 - 1 -

Zápis z 23. jednání komise dopravy dne 26. 2. 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. Aktualizace akčního plánu 
2. Prodloužení podchodu na nádraží 
3. Kontrola plnění usnesení komise dopravy 
4. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Aktualizace akčního plánu 
Ing. Kašpar informoval o plánované aktualizaci akčního plánu. Pro každý resort vč. dopravy je nutno seřadit 
priority investičních akcí vzhledem k rozpočtovým možnostem města. 

2. Prodloužení podchodu na nádraží 
Bc. Binko informoval o projektových pracích na rekonstrukci nástupišť a prodloužení podchodu na nádraží. 
V rámci zajištění bezbariérovosti budou vybudovány 3 výtahy (u výpravní budovy, na 2. a 3. nástupiště). Bude 
instalován elektronický informační systém, který bude zahrnovat i 5 elektronických tabulí s informacemi o 
odjezdech vlaků a autobusů (na výpravní budově ve stávajícím místě, na vstupu do podchodu od Liblic i 
Klučovské ul., na krytém nástupišti u východu z vestibulu a ve vestibulu - zde budou LCD monitory). Podle 
současného harmonogramu by měla být stavba zahájena na přelomu roku 2013 a 2014 a dokončena o rok 
později. Očekávané investiční náklady SŽDC, s.o., jsou cca 90 mil. Kč. 
V souvislosti s touto investicí je potřeba od města zajistit údržbu chodníku mezi podchodem a Klučovskou ul., 
který sice vybuduje SŽDC, s.o., na své náklady, ale údržbu předá městu. Ing. Kašpar sdělil, že v tomto smyslu je 
již podepsána dohoda. Město také v návaznosti na stavbu vybuduje přechod pro chodce v Klučovské ul. v ose 
podchod - Slovenská ul. 

3. 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. Projekt na změnu informativního dopravního značení (směrové tabule a návěsti 
před křižovatkou) a označení názvu ulic z hlavních směrů bude dokončen v květnu 2013. Orientační systém 
města (turistické cíle) není dosud dořešen. Všechny tři systémy budou k realizaci připravené po etapách 
podle možností rozpočtu kraje a města. 

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. Proti původnímu projektu 
z roku 2009 vznikla petice občanů. Nereálné se ukázalo i využití nepotřebné kotelny MTH na parkovací 
dům. Alternativní projektová dokumentace se v současné době nepřipravuje. 

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 KSÚS odložena na neurčito. Investice na úsekové měření v ul. Klučovská nebyla 
zařazena do rozpočtu na rok 2013. Městská policie provádí měření v Klučovské ul. dle informace p. 
Svobody cca 3 - 4x měsíčně. Jako reakce na nehody v zatáčce Klučovské ul. způsobené nepřiměřenou 
rychlostí bude KSÚS instalovat označení této zatáčky spolu s vodícími tabulemi. 

4. Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení přechodů pro chodce v Klučovské ulici. - dosud 
nesplněno, bude zkoordinováno s výstavbou prodloužení podchodu pod nádražím (viz výše). 
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Usnesení z 10. 1. 2012: 
5. 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. - V rámci projektové přípravy přednádraží byly nově 
zpracovány vlečné (obalové) křivky. Pokud by po uvedení stavby do pravidelného provozu bylo potřeba 
řešit problém s otáčením autobusů, je ve studii dalšího využití prostoru po cukrovaru navrženo i řešení 
tohoto problému. 

Usnesení z 21. 2. 2012: 
6. 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. Projekt byl zpracován, s instalací vodorovného dopravního značení se 
započalo koncem roku 2012, dokončení se předpokládá v květnu 2013 včetně reklamace nekvalitně 
provedených prací. Dopravní režim na křižovatce Komenského - Žitomířská bude zachován tj. hlavní a 
vedlejší silnice zůstanou beze změn. 

7. 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. Projekt včetně všech vyjadřovacích podkladů byl zpracován 
a stavební povolení vydáno. Realizace je opožděna z důvodu námitky ze strany občanů z ul. Krále Jiřího. 
Odvolací orgán potvrdil rozhodnutí odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu v plném rozsahu, 
realizace se předpokládá během roku 2013. 

Usnesení z 13. 3. 2012: 
8. 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), s dílčí stavební úpravou křižovatky Krále 
Jiřího - Husovo náměstí - náměstí Arnošta z Pardubic nesouhlasily orgány památkové péče, úprava 
křižovatky se plánuje až v rámci kompletního dokončení rekonstrukce obou náměstí. 

9. Komise dopravy doporučuje umístit automatická měřící zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti 
automobilů s úsekovým měřením do ulic Klučovská a Jungmannova. - dosud nesplněno, nezařazeno do 
rozpočtu města na rok 2013. 

Usnesení z 11. 9. 2012: 
10. Komise dopravy doporučuje radě města přijmout usnesení o převedení zkušebního obousměrného provozu 

v ul. Jungmannova a Havlíčkova do trvalého obousměrného provozu. - splněno, návrh na převedení 
dočasného provozu na trvalý byl předložen spolu se všemi podklady k odsouhlasení radě města. 

11. Komise dopravy souhlasí se změnou krytu autobusových zastávek na dlážděný v přednádraží a na živičný 
v ul. Cukrovarská. - splněno 

Usnesení z 22. 1. 2013: 
12. 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). - dosud nesplněno, piktogramový koridor v ul. Krále Jiřího a Cukrovarská je projektově 
zpracován. 

4. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 26. 3. 2013 v 7:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


