
  Zápis z 11. jednání komise dopravy dne 1. 2. 2016

Členové komise: Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen

Jaroslav Majer - přítomen

Petr Link - přítomen

Aleš Kašpar - přítomen

Václav Štolba - přítomen

Martin Fryščok - přítomen

Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna

Karel Šimůnek – přítomen

Hosté: Jan Pohůnek

Hana Dočkalová

Irena Vomáčková 

František Laub

Svoboda Jan 

Irena Kuklová

Zasedání bylo zahájeno dne 1. 2. 2016 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program: 

1) schválení zápisu z 10. jednání 

 Zápis z 10. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy

2) Informace z Rady města (zápis z 8. jednání komise dopravy) 

 Nebyly předány informace, bod se přesouvá na další jednání komise dopravy 

3) Informace z Rady města (zápis z 9. jednání komise dopravy)

 Nebyly předány informace, bod se přesouvá na další jednání komise dopravy 

4) Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Český Brod

 Komise dopravy doporučuje General bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území 

města Český Brod a nemá připomínek. 



5) Různé

 Liblice (ulice Ve Staré vsi) 

- návrh dopravní značení na základě požadavku místního zjištění

- nynější dopravní značení B20a (max. rychlost 30 km/h)+ A12b (děti)

- návrh nového dopravního značení B20a (max. rychlost 30 km/h) + B4 (zákaz vjezdu 

nákladních automobilů) + B13 (zákaz vjezdu do 3,5 tuny)

 Ulice Ruská (Český Brod) – parkování autobusu na chodníku, doporučit častější kontrolu 

Městské policie. 

 Veřejné prostranství (keře) při výjezdu z ulice Ve Staré vsi do ulice Lstibořská proti školce.

Usnesení komise:

 Komise dopravy se usnesla a doporučuje Radě města General bezbariérové dopravy a 

bezbariérových tras na území města Český Brod a nemá připomínek.

 Komise dopravy se usnesla a doporučuje Radě města častější kontrolu Městské policie 

v ulici Ruská. 

 Příští setkání komise dopravy je naplánováno na 7. 3. 2016 v učebně budovy Náměstí Arnošta 

z Pardubic 56.

Ing. Jiří Pospíchal 

             předseda komise




