
Zápis z 31. jednání komise dopravy dne 10. 12. 2013 
Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen 
 Ing. Petr Jirásek - přítomen 
 Ing. Aleš Kašpar - přítomen 
 Ing. Vladimír Klindera - omluven 
 Ing. Miroslav Kruliš - přítomen 
 Ing. Jaroslav Majer - omluven 
 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - přítomen 

Host: Bc. Jakub Nekolný 

Program jednání: 
1. Výstupy z cykloankety 
2. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Výstupy z cykloankety 
Ing. Kašpar okomentoval dosavadní (neúplné) výstupy z cykloankety (poslední dotazníky byly doručeny ještě 
den před jednáním komise dopravy). Většina respondentů vyjadřuje obavu z krádeže kol, prioritou jsou proto 
bezpečné stojany na kola. 
Bc. Nekolný doporučuje vyjmout opatření zóny 30 z cyklogenerelu. Bc. Binko k tomu uvedl, že zóny 30 jsou 
jakožto nedílné opatření ke zvýšení bezpečnosti uživatelů pozemních komunikací, tj. i cyklistů, zahrnuty 
v metodikách Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (Ministerstva dopravy ČR) a mj. je lze i nalézt 
v cyklogenerelech jiných českých měst, viz např. použitá literatura k návrhu českobrodského cyklogenerelu. 
Všeobecná shoda panuje na vyjmutí Žižkovy ulice ze zóny 30 (snížení rychlosti v této ulici by bylo provedeno 
standardní úpravou dopravního značení). Bc. Nekolný uvedl, že zóny 30 by měly být uvedeny v jiném 
koncepčním materiálu. Bc. Binko se dotázal, co by vlastně tento jiný koncepční materiál měl obsahovat. K tomu 
Ing. Pohůnek uvedl, že řada koncepčních materiálů je již zpracována. Bc. Binko proto navrhl, aby odbor dopravy 
vypracoval souhrnný dokument s odkazy na jednotlivé koncepční materiály, příp. studie. 
Bc. Nekolný uvedl, že do 20. 12. 2013 je možnost podat žádost na grant ze Středočeského kraje k pořízení 
cyklostojanů. Bc. Binko doporučil zpracování detailního řešení jednotlivých lokalit na umístění cyklostojanů a 
navázat v této věci spolupráci se školami na optimálním umístění cyklostojanů. 

2. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 14. 1. 2014 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


