
Zápis z 30. jednání komise dopravy dne 12. 11. 2013 
Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen 
 Ing. Petr Jirásek - omluven 
 Ing. Aleš Kašpar - přítomen 
 Ing. Vladimír Klindera - přítomen 
 Ing. Miroslav Kruliš - přítomen 
 Ing. Jaroslav Majer - přítomen 
 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - přítomen 

Host: Bc. Jakub Nekolný 

Program jednání: 
1. Různé 
2. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Různé 
Ing. Pohůnek informoval o problémech nevidomých při pohybu ve městě. Problematické jsou zejména přechody 
pro chodce u ZZN přes Zborovskou ul., přes ul. Bezručova a Tuchorazská, kde chybí navigační prvky pro 
nevidomé. Velkým problémem je absence přechodu pro chodce v Žižkově ul. v ose Jiřího Wolkera - Štolmířská. 
Stejně jako absence navigačního majáku na nástupištích v žst. (navigace k podchodu po příjezdu vlaku). Dále 
informoval o zpracování prověření dopravního řešení křižovatky Zborovská - Krále Jiřího (ZZN) včetně 
dopravního zatížení do silničního tahu ul. Zborovská - Jana Kouly (od železničního podjezdu po křižovatku s ul. 
Jungmannova), současný stav pro rok 2014 s výhledem na roky 2020, 2025 a 2030. Rovněž byla otevřena otázka 
nutnosti nové silniční sítě (malechovská spojka, obchvat atd.). 
Vyhodnocení ankety k návrhu cyklogenerelu bude dle Ing. Kašpara k dispozici na příštím jednání komise 
dopravy. 
Bc. Nekolný představil úvahu o provizorní oplocené stezce od nádraží (ze staršího P+R) k supermarketu Lidl, 
která bude aktuální po výstavbě podchodu na Škvárovnu. (Obchodní dům TESCO zde realizován nebude, 
pozemek je k prodeji.) Definitivní komunikace bude až po schválení nového územního plánu a urbanizaci býv. 
cukrovaru. 
Kapacita stávajících parkovišť P+R je nedostatečná (problémy s parkováním v ul. V Chobotě a Klučovská), 
aktuální je příprava výstavby P+R v Klučovské ul. Diskutována otázka napojení P+R do Klučovské ul., původně 
uvažovány 2 vjezdy, z bezpečnostního hlediska (vjezd nedaleko horizontu Klučovské ul.) je preferováno řešení 
s jedním vjezdem (směrem ke Klučovu). 
Bylo konstatováno dlouhodobé zlepšení situace na křižovatce Zborovská - Klučovská - V Chobotě po 
provedených úpravách dopravního značení. 

2. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 10. 12. 2013 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


