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Zápis z 37. jednání komise dopravy dne 16. 9. 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. Různé 
2. Termín příštího jednání komise dopravy 

1. Různé 

Ing. Kašpar uvedl, že byl osloven Českými dráhami ve věci zřízení půjčovny jízdních kol (ČD Bike) v Českém 
Brodě. Zřízení půjčovny je v Českém Brodě vhodné s ohledem na zvyšující se atraktivitu regionu pro 
cykloturisty zřizováním cykloturistických tras (např. Ovocná stezka), zvláště pokud by půjčovny existovaly i 
v Polabí (např. Čelákovice, Lysá n. L., Nymburk) a v Posázaví (např. Sázava-Černé Budy) a došlo tak 
k vytvoření sítě půjčoven (standardně lze v rámci ČD Bike jízdní kolo vypůjčit a odevzdat v jiné lokalitě). 

Ing. Pohůnek přednesl požadavek na úpravu provozu v ulici Krále Jiřího z důvodů neustálého parkování vozidel, 
tvoření kolon a nemožnosti projetí ostatních vozidel, zejména směrem z náměstí. Jedná se o část ulice Krále 
Jiřího od ulice Šafaříkova po křižovatku s ulicí Jana Kouly. Ing. Pohůnek přednesl návrh provést přes Městskou 
policii šetření u obchodníků v dané ulici a zjistit časové možnosti zásobování. Poté by se zákaz zastavení pro 
zásobování omezil pouze na hodiny v tzv. špičkách (7:00-9:00 hod. a 15:30-17:30 hod.). Kdyby se situace 
nezlepšila, pak by bylo přikročeno k zákazu zastavení bez omezení. Ing. Kruliš vznesl protinávrh v ulici Krále 
Jiřího při výjezdu z náměstí dopravní značení upravit tak, aby se po pravé straně nedalo zásobovat vůbec, tedy 
platil by zákaz zastavení bez omezení. Důvodem je zejména nemožnost projetí vozidel HZS, vozidel TS a 
dalších. Zásobování pro obchodníky po pravé straně (směr z náměstí) by bylo zajištěno z levé strany, kde je 
dopravní značení zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou mimo zásobování. Komise dopravy podpořila návrh 
Ing. Kruliše a doporučila tento návrh k realizaci. 

Ing. Pohůnek uvedl, že se dle vyjádření odboru rozvoje MěÚ nepodaří časově koordinovat otevření podchodu 
pod kolejištěm železniční stanice a chodníků a přechodu pro chodce v ulici Klučovská. Než budou chodníky a 
přechod vybudován (vč. osvětlení a světelné signalizace), bude zřízen přechod pro chodce v daném místě jako 
dočasné dopravní značení (veškeré dopravní značení, tzn. označení přechodu pro chodce svislé i vodorovné, 
včetně snížení rychlosti v daném úseku na 30 km/h bude v retroreflexním provedení). S tímto návrhem souhlasil 
i DI PČR Kolín a KSUS, stanovení provede ODŽU, instalaci zajistí TS Český Brod. 

Ing. Pohůnek představil nabídku pojišťovny AXA na zřízení reklamních uvítacích tabulí s upozorněním na 
dodržování rychlosti. Poskytnutí tabulí od pojišťovny je bezplatné, město vytipuje vhodné lokality k umístění. 

Ing. Pohůnek citoval stížnosti občanů na organizaci dopravy v centru města. Doprava na křižovatkách se díky 
přednosti zprava zpomalila, což je ale v souladu se záměrem zklidnění centra. Stěžovatelé zejména uvádí jako 
problém nerespektování či neznalost zákona o provozu na pozemních komunikacích (dávání přednosti v jízdě 
zprava). Uvedl, že by se s odkazem na stížnosti občanů měl využívat kamerový systém (zadokumentování 
přestupku) a měla by být důsledná kontrola Městskou policií při páchání přestupků nedání přednosti zprava. 
Dále uvedl, že by bylo vhodné pro zlepšení vnímání přednosti zprava zvýšit obě křižovatkové plochy, tak jak se 
s tím původně uvažovalo a doplnit všechny vjezdy a výjezdy zvýšeným pojezdovým prahem jak to požaduje TP 
218. Doplnil, že je možné upravit všechny křižovatky na náměstích opět dopravním značením. Přítomní se 
shodli, že stávající stav je vyhovující, pouze by měly být vyměněny dopravní značky IP 25a a IP 25b s lepším 
upozorněním na přednost zprava, neboť stávající úprava je nevyhovující. Výměnu zajistí TS Český Brod. 

Ing. Pohůnek dále informoval, že KSÚS již provedla výměnu informativního dopravního značení (velkoplošné 
informativní značení), ještě zbývá doladit klasické informativní značení na silnicích kraje. Zpracování studie 
dopravy v klidu vyhrála ve výběrovém řízení firma AF-CityPlan. Dodání dopravních značek na označení názvů 
ulic již bylo také vysoutěženo. Výhercem byla firma ASIG. Vysoutěžené dopravní značení bude dodáno přímo 
do TS Český Brod, které zajistí instalaci dopravního značení po městě dle schváleného projektu. 

Ing. Kruliš uvedl, že dochází k propadům vozovky ve Wolkerově ulici vlivem provozu nákladních automobilů. 
Ing. Pohůnek na to uvedl, že si vlastník resp. správce komunikace (TS Český Brod) může požádat o úpravu 
režimu dopravy, např. instalací DZ omezující vjezd pro nákladní dopravu. Podmínkou by ovšem bylo 
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vypracování návrhu dopravního značení, ve kterém by se musela tato doprava omezovat již i v ulicích Ke 
Spravedlnosti, Mikoláše Alše, Zárubova a Bezručova, ale v těchto by takové DZ již mělo být, jen s omezením 
„Mimo dopravní obsluhy“, tak je potřeba sladit DZ pro celý prostor, aby byl jednotný a také vymahatelný. 
Rovněž je potřeba na omezení průjezdu pro nákladní dopravy již informovat na silnici č. II/113 (ulice 
Palackého), před odbočením do ulice Jiřího Wolkera, to samé je potřeba učinit na silnici č. III/1131 (ulice 
Žižkova) před odbočením do ulice Jiřího Wolkera. Ing. Kruliš uvedl, že TS jsou schopny toto zabezpečit 
s výjimkou značek na komunikace patřící kraji. 

Ing. Pohůnek seznámil přítomné s požadavkem pí: Kuklové z Liblic na odstranění kontejnerů, resp. posunutí na 
konec obce směrem na Lstiboř. Ing. Kruliš uvedl, že kontejnery jsou v obci Liblice racionálně rozmístěny a dle 
dosahu pro občany jsou vyhovující. Přesunutí těchto kontejnerů (jsou na veřejném prostranství a splňují cíl) 
směrem k dětskému hřišti nebo do ulice Ke hřišti by bylo nelogické, bylo by třeba tedy tyto kontejnery přesunout 
směrem ke střední škole, kde však není příhodné místo. Přítomní se shodli, že stávající umístění je vyhovující. 

2. Termín příštího jednání komise dopravy 
Příští závěrečné jednání komise pro dopravu se uskuteční 13. 10. 2014 v 17:00 hod. 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


