
Zápis z 25. jednání komise dopravy dne 23. 4. 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 - nepřítomen 
 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - přítomen 

Program jednání: 
1. Připomínky ke Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod 
2. Informace ke stanovisku krajské hygienické stanice k hlukové zátěži v ul. Jungmannova 
3. Parkovací systém 
4. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Připomínky ke Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod 
Ing. Kašpar sdělil, že uloží odboru dopravy a odboru rozvoje zpracování možné etapizace a vyčíslení 
orientačních investičních nákladů na jednotlivá opatření navrhovaná generelem. Návrh generelu bude představen 
na fóru města, je také možnost realizovat anketu na internetových stránkách města. 
Ing. Pohůnek potvrdil vhodnost připomínkování ze strany veřejnosti. Jednotlivá opatření (úpravy dopravního 
značení) nechá odbor dopravy projekčně zpracovat a posoudit dopravním inspektorátem PČR. 

2. Informace ke stanovisku krajské hygienické stanice k hlukové zátěži v ul. Jungmannova 
Ing. Pohůnek informoval o vyjádřeních KHS (Krajské hygienické stanice) ve věci hluku z dopravy. 
V době od 24. 10. 2012 od 8:00 hod do 25. 10. 2012 do 8:00 hod. proběhlo v ulici Jungmannova měření hluku 
v chráněném venkovním prostoru. V denní době (6:00 - 22:00) bylo naměřeno 63,8 dB v noční době (22:00 - 
6:00) 55,3 dB. 
Dle vyjádření KHS z 11. 2. 2013 byly hygienické limity (pro denní dobu 70 dB, pro noční dobu 60 dB) 
v chráněném venkovním prostoru dodrženy. 
Dne 7. 3. 2013 vydala KHS nové vyjádření ke stejnému měření, ve kterém neuznala limity pro starou hlukovou 
zátěž (70 dB a 60 dB) a konstatovala, že došlo naměřenými hodnotami k překročení hygienických limitů 
v chráněném venkovním prostoru, v takovém případě jsou hygienické limity (60 dB denní, 50 dB noční). 
Dne 6. 5. 2013 (v době zpracování tohoto zápisu) vydala KHS nové vyjádření s odkazem na posouzení výsledků 
měření Národní referenční laboratoří pro komunální hluk (NRL). Z posudku NRL vyplývá, že má být uznána 
stará hluková zátěž, tedy limitní hodnoty (70 dB den, 60 dB noc). Závěrem vyjádření KHS je konstatováno, že 
hodnoty, které byly dne 24. 10. 2012 - 25. 10. 2012 naměřeny, vyhovují z hlediska hluku Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací a správci komunikace umožňují ponechat 
úpravu (zobousměrnení komunikace) jako trvalou. 

3. Parkovací systém 
Starosta města Bc. Nekolný zaslal členům komise prezentaci parkovacího systému firmy Pango. 
Bc. Binko navrhl zpracování celkové koncepce parkování ve městě vč. vytvoření několika zón, a to i vč. např. 
sídliště, s tím, že jednotlivé zóny mohou být zpoplatněny podle aktuální potřeby regulace parkování. Parkovací 
systém by proto bylo vhodné navrhnout tak, aby byl maximálně flexibilní a nevyžadoval budování nové 
infrastruktury (parkovacích automatů), tj. byl založen na nových mobilních technologiích. Dále Bc. Binko 
navrhl, aby byly osloveny i další firmy a existovala tak možnost srovnání jednotlivých nabídek, zejm. s ohledem 
na šíři prodejních kanálů. 

4. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 21. 5. 2013 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


