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Zápis z 33. jednání komise dopravy dne 11. 2. 2014 
Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen 
 Ing. Petr Jirásek - přítomen 
 Ing. Aleš Kašpar - přítomen 
 Ing. Miroslav Kruliš - přítomen 
 Ing. Jaroslav Majer - přítomen 
 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - přítomen 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení komise dopravy 
2. Řešení dopravy v návrhu nového územního plánu 
3. Opatření ke zvýšení bezpečnosti v podjezdu ve Sportovní ul. 
4. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Kontrola plnění usnesení komise dopravy 
Usnesení z 14. 3. 2011: 
1. Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu zpracovaly detailní řešení 

orientačního systému města vč. návrhu harmonogramu jeho realizace s ohledem na rozpočtové možnosti 
města. - splněno. Projekt na změnu informativního dopravního značení (směrové tabule a návěsti před 
křižovatkou) je dokončen, realizace již započala a předpokládá se postupně na dobu cca 3 let. Projekt na 
označení názvu ulic z hlavních směrů je dokončen a schválen DI PČR. Realizace závisí na možnosti 
financování (investice cca 170 000 Kč). Pro orientační systém města (turistické cíle) byly komisí pro 
regeneraci městské památkové zóny vybrány cíle Kouřimská brána, Sousoší sv. Rodiny, Kostel sv. 
Gottharda, Zvonice, Masné krámy, Podlipanské muzeum, Kostel Nejsvětější Trojice, Stará radnice čp. 1, 
Kapucínský klášter čp. 28, Areál a stavby pivovaru a Sokolovna. Projekt není zpracován, komise pro 
regeneraci městské památkové zóny momentálně toto nevnímá jako prioritu. 

Usnesení z 9. 5. 2011: 
2. Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu prověřily realizovatelnost 

výstavby parkovacích stání (na sídlišti) za účasti veřejnosti. - dosud nesplněno. Proti původnímu projektu 
z roku 2009 vznikla petice občanů. Nereálné se ukázalo i využití nepotřebné kotelny MTH na parkovací 
dům. Studie dopravy v klidu, která bude řešit parkování v celém městě, bude zpracována v průběhu roku 
2014. 

Usnesení z 12. 9. 2011: 
3. Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení opatření ke snížení rychlosti na vjezdech do města. - 

splněno vyjma stavebních opatření v ul. Žižkova a úsekového měření v ul. Klučovská. Rekonstrukce 
Žižkovy ul. byla ze strany KSÚS odložena na neurčito. Město se Krajským úřadem domluví na společném 
postupu při přípravě projektu rekonstrukce. Investice na úsekové měření v ul. Klučovská, Jungmannova, 
Kollárova a případně další vybrané komunikace byla odborem dopravy navržena do rozpočtu na rok 2014, 
ale finančním odborem byla z návrhu rozpočtu na rok 2014 vyřazena. 

4. Komise dopravy doporučuje prověřit možnost zřízení přechodů pro chodce v Klučovské ulici. - dosud 
nesplněno, bude zkoordinováno s výstavbou prodloužení podchodu pod nádražím. V současné době je 
zpracován projekt na zřízení dvou přechodů pro chodce vč. napojení na chodníky. 

Usnesení z 21. 2. 2012: 
5. Komise dopravy doporučuje zklidnění Kollárovy a Komenského ulice vč. vyznačení jízdního pruhu pro 

cyklisty, zvýraznění přechodů pro chodce a změny dopravního režimu na křižovatce Komenského - 
Žitomířská. - splněno. 

6. Komise dopravy doporučuje realizaci stavebních opatření v ul. Krále Jiřího v podobě zvýšeného přechodu 
pro chodce u křižovatky Krále Jiřího - Kollárova - Šafaříkova ve směru do centra města a zvýšení křižovatky 
Krále Jiřího - náměstí Arnošta z Pardubic - Husovo náměstí. Zároveň doporučuje prověřit odborem 
dopravy možnosti dopravního řešení na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí a to vč. zprůjezdnění 
pro cyklisty v obou směrech. - splněno. Zobousměrnění pro cyklisty po obvodu náměstí nebylo 
odsouhlaseno DI PČR. 

Usnesení z 13. 3. 2012: 
7. Komise dopravy doporučuje realizovat změny dopravního režimu na náměstích tak, že ve středu náměstí 

budou vyznačena parkovací stání a vyznačen jízdní pruh pro cyklisty v protisměru a ve zbývajících úsecích 
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náměstí s jednosměrným provozem bude umožněn pohyb cyklistů i v protisměru svislým dopravním 
značením. Tuto změnu doporučuje komise dopravy realizovat ještě v průběhu roku 2012 v souvislosti se 
zkušebním obousměrným provozem v ulicích Jungmannova a Havlíčkova. - splněno. 
Zároveň komise dopravy doporučuje realizovat stavební úpravy křižovatky Krále Jiřího - Husovo náměstí - 
náměstí Arnošta z Pardubic (viz usnesení k bodu 2 jednání komise dopravy dne 21. 2. 2012) včetně části 
komunikace na náměstí Arnošta z Pardubic cca do úrovně domu čp. 26. - nesplněno, úprava křižovatky se 
plánuje až v rámci kompletního dokončení rekonstrukce obou náměstí, nebude komisí dopravy dále 
sledováno. Zpomalovací opatření na vjezdech na náměstí byly odborem dopravy navrženy do rozpočtu na 
rok 2014, finanční odbor je z rozpočtu na rok 2014 vyřadil. 

8. Komise dopravy doporučuje umístit automatická měřící zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti 
automobilů s úsekovým měřením do ulic Klučovská a Jungmannova. - dosud nesplněno, odborem dopravy 
navrženo do rozpočtu města na rok 2014, ale nezařazeno. 

Usnesení z 22. 1. 2013: 
9. Komise dopravy doporučuje k realizaci výše uvedená opatření pro cyklistickou dopravu (úpravy v ul. 

Lázeňská, piktogramový koridor pro cyklisty v ul. Krále Jiřího a Cukrovarská, dohoda s majiteli pozemků 
v Chouranicích). - splněno. 

2. Řešení dopravy v návrhu nového územního plánu 
Bc. Binko požádal členy komise o nastudování návrhu nového územního plánu z pohledu dopravy s tím, že na 
příštím jednání komise bude tato problematika projednána. 

3. Opatření ke zvýšení bezpečnosti v podjezdu ve Sportovní ul. 
Ing. Pohůnek předložil návrh na základě podnětu na řešení zvýšení bezpečnosti v / u podjezdu pod železniční 
tratí ve Sportovní ul. Navrhuje umístit dva zpomalovací polštáře (alternativou jsou ještě zpomalovací prahy). 
Ing. Kruliš provede do příštího jednání komise nacenění tohoto opatření a dodá referenci na účinnost 
zpomalovacích polštářů. 

4. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 18. 3. 2014 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


