
Zápis z 26. jednání komise dopravy dne 21. 5. 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. Různé 
2. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Různé 
Ing. Pohůnek předložil pasport přechodů pro chodce, kde jsou uvedeny všechny přechody pro chodce ve městě 
vč. údaje, zda vyhovují platným normám. Mj. je navrhováno i zrušení několika přechodů pro chodce v části 
města Škvárovna. Bc. Binko doporučil před zrušením přechodů zde nejprve zavést zónu 30. 
Byla diskutována problematika křižovatky Krále Jiřího - Zborovská - Jana Kouly. Výstavba okružní křižovatky 
není v dohledné době reálná. V souvislosti s výstavbou obchodního domu TESCO se ale očekává další zvýšení 
intenzity dopravy, a proto bude nutno nalézt řešení pro zvýšení bezpečnosti dopravy na této křižovatce. Výstavba 
světelného signalizačního zařízení by podle Ing. Pohůnka měla být investice v řádu cca 3 mil. Kč. 
Ing. Majer upozornil, že velkým problémem je křižovatka v ul. Jana Kouly u obchodních domů. Zde je řešením 
výstavba okružní křižovatky. 
Ing. Pohůnek informoval, že nyní vyznačovaný piktogramový koridor pro cyklisty v ul. Cukrovarská a Krále 
Jiřího (od Liblic k nádraží) by měl být prodloužen až na náměstí. 
Ing. Kašpar informoval, že rekonstrukce křižovatky Komenského - Žižkova je v gesci kraje, stejně tak, jako 
rekonstrukce celé Žižkovy ulice. Před tím bude ale nutné z prostředků města provést rekonstrukci inženýrských 
sítí. V rozpočtu na rok 2013 na tuto investici nejsou k dispozici finanční zdroje. Pro nejbližší období jsou pro 
město prioritou rekonstrukce ulic V Chobotě (zde včetně inženýrských sítí) a Jatecká. Na oba projekty byly 
podány žádosti o dotaci z ROPu, nebyly však podpořeny. 
Ing. Kašpar informoval, že na novém parkovišti P+R u nádraží byly instalovány závory a parkovací automat pro 
zpoplatnění dlouhodobého stání. Parkování v rámci denní dojížďky nebude zpoplatněno. 

2. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 11. 6. 2013 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


