
Zápis z 32. jednání komise dopravy dne 14. 1. 2014 
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 - přítomen 
 Ing. Jan Pohůnek - omluven 
 Jan Svoboda - přítomen 

Host: Bc. Jakub Nekolný 

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

1. Různé 
Ing. Pohůnek zaslal vysvětlení k připomínce na omezenou funkčnost zpomalovacích prahů v ul. Krále Jiřího, 
s tím, že jsou navržené dle norem a jiný výškový poměr není možný vhledem ke stávajícímu výškovému uložení 
obrubníků. Najížděcí sklon by se eventuálně mohl upravit (např. zkrácením), ale nebyl by to takový rozdíl. 
Připomínky směřovaly i k možnému instalování schodů do nájezdového prostoru. Např. v Praze jsou někde 
instalovány, ale jsou problematické zejména v údržbě, a to jak zimní, tak i letní, dále jsou zcela nevhodné pro 
cyklisty a navíc, pokud nejsou nájezdové sklony a výškové usazení dle norem, tak případné škodní náhrady hradí 
vlastník, tedy město. 
Ing. Majer poznamenal, že občanům chybí vyznačené přechody pro chodce v ul. Krále Jiřího. Bc. Binko s tímto 
osobně souhlasí, protože chodci nemohou využít své přednosti na přechodech. Nicméně v zóně 30 se přechody 
pro chodce nemusí zřizovat. Vysvětlení poskytne Ing. Pohůnek v Českobrodském zpravodaji. 
Ing. Kašpar přislíbil zveřejnění výsledků cykloankety na webu města v nejbližších dnech. Bc. Binko poukázal na 
webovou stránku Asociace cykloměst http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/cyklisticka-akademie/ a příručku 
http://www.cyklomesta.cz/download/nepopsany_list_papiru.pdf. Pro další diskuse o náplni českobrodského 
cyklogenerelu doporučuje nastudovat podkladové materiály, aby diskuse byla odborná. Po zveřejnění 
cykloankety bude zorganizována diskuse s veřejností, následně by byl návrh cyklogenerelu schválen komisí 
dopravy a doporučen ke schválení radou a zastupitelstvem města. Navíc se dotázal, zda p. Kvasnička již nedodal 
své připomínky k cyklogenerelu. Schůzka za účasti Bc. Binka a Bc. Nekolného s ním proběhla již 11. 10. 2013, 
Bc. Binko mu předal ostrou verzi dokumentu, ale od té doby p. Kvasnička nikoho z přítomných v této věci 
nekontaktoval. 
Bc. Nekolný doporučil zvážit rekonstrukci chodníků v Jungmannově ul. na provedení zámkovou dlažbou. 
Ing. Majer doporučil zvážit obnovit nájem parkovací plochy u pily, která se používala dočasně při rekonstrukci 
přednádraží. Námět byl doporučen i ostatními přítomnými jako vhodné dočasné řešení do doby výstavby 
parkoviště P+R v Klučovské ul. 

2. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 11. 2. 2014 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


