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Zápis z 36. jednání komise dopravy dne 3. 6. 2014 
Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen 
 Ing. Petr Jirásek - omluven 
 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. Různé 
3. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Kontrola plnění usnesení komise dopravy 
Usnesení z 9. 5. 2011: 
1. 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, se zpracovává. 

Usnesení z 12. 9. 2011: 
2. 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. 

3. 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. V červnu 2014 bude 
podepsána smlouva na dotaci pro výstavbu parkoviště P+R v Klučovské ulici, kde jsou zahrnuty i přechody 
pro chodce a úprava chodníku. S realizací přechodu pro chodce v úrovni Slovenské ulice a chodníku podél 
Klučovské ul. se počítá ještě v průběhu roku 2014, s druhým přechodem pro chodce a P+R v roce 2015. 

Usnesení z 13. 3. 2012: 
4. 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 18. 3. 2014: 
5. 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. - splněno, odbor dopravy podal námitky v rámci společného jednání DOSS 

6. 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. - splněno, Rada města odsouhlasila dne 28. 5. 2014 

Usnesení ze 4. 5. 2014: 
7. Komise dopravy souhlasí se záborem parkoviště na náměstí Arnošta z Pardubic naproti domům čp. 14 a 15 

pro pořádání farmářských trhů. - splněno 
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2. Různé 

Bc. Nekolný uvedl, že v průběhu roku 2014 bude provedena rekonstrukce ul. V Chobotě a Jatecká. 

Ing. Pohůnek uvedl, že dojde k převodu části ul. Žitomířská mezi ul. Komenského a Suvorovova ze 
Středočeského kraje na Město Český Brod. Při této příležitosti dojde k rekonstrukci povrchu komunikace. 

Dále Ing. Pohůnek uvedl, že chodník v Klučovské ul. mezi novým podchodem pod nádražím a Zborovskou ul. 
bude kombinovaný pro chodce a cyklisty. K tomu Bc. Binko uvedl, že je nutné doplnit přechod pro chodce přes 
Zborovskou ul. u železničního podjezdu. 

Bc. Binko připomněl nefunkční odvodnění silniční komunikace i chodníku v ul. Za Drahou mezi ul. 
Cukrovarská a mostem přes Šemberu v Liblicích. Pokácením stromů mezi silnicí a chodníkem navíc došlo 
k odstranění částečné ochrany chodců před stříkající vodou z projíždějících automobilů. Doporučuje proto např. 
vysázení živého plotu. 

3. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 16. 9. 2014 v 6:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


