
Zápis z 28. jednání komise dopravy dne 10. 9. 2013 

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 - omluven 

 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - přítomen 

Host: Bc. Jakub Nekolný 

Program jednání: 

1. Různé 

2. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Různé 

Bc. Binko se dotázal na anketu k návrhu cyklogenerelu, která byla slibována při odevzdání návrhu v dubnu 
2013. Ing. Kašpar a Bc. Nekolný uvedli, že anketa k návrhu cyklogenerelu bude provedena současně s anketou 

k dalším koncepčním materiálům města. Ankety budou realizovány po chystané rekonstrukci webových stránek 

města. 

Ing. Pohůnek představil projekt na vyznačení cyklopiktokoridoru v ul. Krále Jiřího, Suvorovova, Jana Kouly, 

Jungmannova (v celé délce až k Tuchorazské ul.) a Havlíčkova. Náklady na realizaci jsou cca 80 tis. Kč bez 
DPH. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. 

Ing. Jirásek konstatoval zvyšující se počet cyklistů ve městě v návaznosti na provedená opatření podporující 

rozvoj cyklodopravy a zároveň upozornil na nutnost zabývat se zvýšením kapacity cyklostojanů na nádraží. Bc. 

Binko upřesnil, že by se mělo jednat o uzamykatelné boxy, aby byla dojížďka na kole atraktivnější pro více 

majitelů bicyklů. 

Snížení tonáže v Jungmannově ul. (zákaz vjezdu nákladních automobilů mimo dopravní obsluhu) je již 

stanoveno, čeká se na vyznačení ze strany SÚS. 

Zobousměrnění obvodu náměstí pro cyklisty bylo zamítnuto DI PČR. 

P. Svoboda uvedl dobré zkušenosti se zvýšenými prahy v ul. Krále Jiřího s tím, že by v budoucnu měly být 

realizovány i v ul. Suvorovova a Tyršova. 

Bc. Nekolný uvedl, že město žádá o dotaci z ROP na výstavbu parkoviště P+R v Klučovské ul. (od 
připravovaného podchodu cca 200 m směrem ke Klučovu). Bc. Binko potvrdil, že SŽDC předpokládá stavbu 

podchodu v roce 2014. 

Ing. Pohůnek představil projekt na informativní dopravní značení - značky IS22 Označení názvu ulice. Náklady 
na realizaci jsou cca 160 tis. Kč bez DPH a bez práce (zajistí TS). 

Bc. Binko požádal, aby představené projekty byly zveřejněny na webových stránkách města. 

2. Termín příštího jednání komise dopravy 

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 8. 10. 2013 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 

 předseda komise 


