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Zápis z 34. jednání komise dopravy dne 18. 3. 2014 
Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen 
 Ing. Petr Jirásek - přítomen 
 Ing. Aleš Kašpar - přítomen 
 Ing. Miroslav Kruliš - přítomen 
 Ing. Jaroslav Majer - nepřítomen 
 Ing. Jan Pohůnek - přítomen 
 Jan Svoboda - přítomen 

Program jednání: 
1. Opatření ke zvýšení bezpečnosti v podjezdu ve Sportovní ul. 
2. Řešení dopravy v návrhu nového územního plánu 
3. Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod 
4. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Opatření ke zvýšení bezpečnosti v podjezdu ve Sportovní ul. 
Ing. Kruliš provedl nacenění možných opaření ke zvýšení bezpečnosti v podjezdu ve Sportovní ul. Varianta se 
zpomalovacím prahem je otázkou cca 35 000 Kč, varianta se zpomalovacími polštáři cca 70 000 Kč. V poměru 
k přínosům do zvýšení bezpečnosti se nejedná o efektivní investici. V rámci obnovy vodorovného dopravního 
značení Technickými službami v průběhu prvního květnového týdne bude do podjezdu alespoň doplněno 
vodorovné dopravní značení. Ing. Kruliš vyzval k vytipování přechodů pro chodce na místních komunikacích, u 
kterých by bylo možné provést obnovu vodorovného dopravního značení v rámci akce počátkem května. 
Kdokoli v této věci může kontaktovat přímo Ing. Kruliše. 

2. Řešení dopravy v návrhu nového územního plánu 
Ing. Pohůnek uvedl připomínku k návrhu územního plánu z pohledu dopravy v podobě absence místní 
komunikace po severozápadním okraji města pro obsluhu nově vzniklých ploch pro bydlení. Doprava se jinak 
bude soustřeďovat do úzkých míst: Zborovská, centrum města, Sportovní, Wolkerova. 
Bc. Binko uvedl své připomínky k návrhu územního plánu z pohledu dopravy: 
• Není dostatečně zajištěna kapacita komunikační sítě pro obsluhu nových ploch pro bydlení umístěných na 

severozápadním okraji města, kde návrh územního plánu předpokládá stavbu celkem cca 380 rodinných 
domů (orientačně 1000 - 1500 obyvatel). Pro tradiční cesty nových obyvatel mezi Prahou (po D11 a II/272 
nebo po I/12) a novými plochami pro bydlení bude nutno využívat komunikace v centru města, čímž dojde 
ke zvýšení jejich dopravního zatížení. (Příklad typických cest: z Prahy po I/12 do lokality Kounická - 
V Lukách nebo z Prahy po D11 a II/272 do lokalit podél západní hranice města.) 

• Zvýšení zátěže komunikací v centru města způsobí přirozeně i urbanizace prostoru bývalého cukrovaru (až 
cca 1000 obyvatel). V této souvislosti lze očekávat i problémy s kapacitou ul. Jana Kouly, na kterou jsou 
dnes navázány obchodní aktivity. 

• Trasa tzv. severozápadního obchvatu (přeložka silnice II/245 Na Vrších - Štolmíř a přeložka silnice II/113 
Štolmíř - Na Spravedlnosti) díky své vzdálenosti od města postrádá dopravní smysl. Podíl převedené 
dopravy bude při daném trasování minimální.  

Ing. Kašpar souhlasí, že je nutno vyřešit obsluhu severozápadní části města mimo centrum, je nutno propojit 
místní komunikace po severozápadním obvodu města. 
Po jednání komise zaslal Ing. Pohůnek dopis od Hany Hollasové z Kounické ul. ze dne 17. 3. 2014, ve kterém 
projevuje souhlas s řešením dopravy ve stávajícím návrhu územního plánu. 
Usnesení komise dopravy: 
Komise dopravy doporučuje dopracovat návrh územního plánu tak, aby byla zajištěna dopravní obsluha nových 
zón pro bydlení na severozápadním okraji města nově vzniklou dostatečně kapacitní místní komunikací 
netranzitního charakteru vedenou po obvodu města, aby byl minimalizován nárůst dopravního zatížení centra 
města. 

3. Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod 
Dne 10. 2. 2014 proběhlo veřejné projednání návrhu Generelu cyklistické dopravy na území města Český Brod. 
Na veřejném projednání nezazněly konkrétní požadavky na změnu obsahu dokumentu. Podle dřívějších 
požadavků byl z dokumentu odstraněn návrh na zřízení Zóny 30 v Žižkově ul. 
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Usnesení komise dopravy: 
Komise dopravy doporučuje Radě města schválit dokument Generel cyklistické dopravy na území města Český 
Brod. Z navrhovaných opatření je prioritní výstavba parkovací infrastruktury a odstranění bariér pro cyklisty. 

4. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 15. 4. 2014 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


