
  Zápis z 13. jednání komise dopravy dne 6. 6. 2016

Členové komise: Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen

Jaroslav Majer - přítomen

Petr Link - přítomen

Aleš Kašpar - omluven

Václav Štolba - přítomen

Martin Fryščok - přítomen

Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna

Karel Šimůnek – omluven

Hosté: Jan Pohůnek

Zasedání bylo zahájeno dne 6. 6. 2016 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program: 

1) schválení zápisu z 12. jednání 

 Zápis z 12. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy.

2) Hlasování o změně zasedání komise

 Komise dopravy se bude scházet 1 x za 2 měsíce, případně dle potřeby

3) Seznámení se s probíhajícími dopravními projekty

 Generel dopravy – bude opět předložen Radě města

 Tuchorazská ulice – řeší se přechody 

 Štolmířská ulice – probíhající úpravy s projektantem

 Žitomířská ulice – předáno Odboru rozvoje

 Liblice (před prodejnou) – bude projednáno s projektantem

4) Doprava v klidu (parkovací místa)

 Jungmannova ulice – vytvoření parkovacích míst (Rada města zamítla)

 Žitomířská ulice – uvažuje se o částečném parkování na chodníku po levé straně

 ulice Prokopa velikého – vytvoření parkovacích místa s poplatkem

 ulice „Za divadýlkem“ za ulicí Kollárova – vytvoření parkovacích míst se smíšenou zónou



5) Ostatní

 Členové komise žádají, aby byly do budoucna přizvání na jakékoliv jednání, která mají 

spojitost s dopravou v Českém Brodě a okolí.  

Pan Ing. Jan Pohůnek souhlasil a bude zasílat pozvánky na jednání ohledně dopravy. 

Doporučení Radě města:

 Komise dopravy doporučuje Radě města zaobírat se schválenou koncepcí Dopravy 

v klidu.

 Komise dopravy doporučuje Radě města vytvoření parkovacích míst v ulici „Za 

divadýlkem“ se smíšenou zónou, případně pověřit odbor, který by se tímto doporučení 

zaobíral.

 Příští setkání komise dopravy je naplánováno na 5. 9. 2016 v učebně budovy Náměstí Arnošta 

z Pardubic 56.

Ing. Jiří Pospíchal 

             předseda komise




