Zápis z 15. jednání komise dopravy dne 7. 11. 2016
Členové komise:

Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen
Jaroslav Majer - přítomen
Petr Link - nepřítomen
Aleš Kašpar - přítomen
Václav Štolba - přítomen
Martin Fryščok - přítomen
Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna
Karel Šimůnek – přítomen

Hosté:

Jan Pohůnek
Kruliš Miroslav
Trpišovský Miroslav
AVAX a.s. – Hemr Petr
Obermajer Martin

Program:
1) Zasedání bylo zahájeno dne 7. 11. 2016 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.
2) Schválení zápisu ze 14. jednání


Zápis ze 14. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy.

3) Informace o doporučeních, které byly předány Radě města







parkování pro zaměstnance ve dvoře budovy č.p. 25 – Rada města schválila, projektová
dokumentace cca v únoru 2017, příprava 25 parkovacích míst
Doprava v klidu – Rada města řeší
Za Divadélkem – nový název ulice „J.K.Tyla“
ulice 28. října – musí být zadána projektová dokumentace, po novém roce
ulice Želivského – realizace 10 parkovacích míst
ulice Žitomířská – zjednosměrnění a parkování po pravé straně, zamítnuto, hodně
jednosměrek

4) Diskuse se zástupcem Technických služeb a KSÚS (Ing. Miroslav Kruliš a Miroslav Trpišovský)




nová silnice v Kounicích, k pískovně, na další část je zadána projektová dokumentace
koncem listopadu 2016 otevření mostu přes silnice I/12 na Tuchoraz
příští rok oprava mostu od Poříčan na Sadskou (přes dálnici) – předpokládaná objížďka přes
Kounice a Český Brod, bez tranzitní nákladní dopravy







od 10. 11. 2016 omezení tranzitní dopravy nad 12 tun v ORP Český Brod
most v obci Vykáň – zatím provizorní, nový v roce 2017
most v obci Kšely – v roce 2017
nový povrch pod mostem ve směru na Štolmíř
řešeny nízké poklopy v ulici Jana Kouly – doporučení Radě města prověřit majetkové poměry
komunikace, kanálů a vpustí, z důvodu opravy

5) Kruhový objezd u ZZN a.s.



Město Český Brod uvažuje o odkupu areálu ZZN Polabí a.s. v Českém Brodě, odhadní cena
nebyla zatím městu předložena, předpoklad na předložení nabídky je do konce roku 2016
kruhový objezd zatím neřešen

6) Další křižovatky (u Karmy, u Liďáku, u zrcadla)


neřešen

7) Diskuse se zástupcem firmy AVAX a.s., K Vysílači 234, Český Brod – Liblice





řešení dopravní situace nákladních automobilů a s tím spojená demolice chodníku v ulici
K Vysílači
dle sdělení firmy AVAX a.s., která zde podniká již několik let, nebyly evidovány stížnosti,
stížnosti se objevili až po otevření nové společnosti, která zde začala podnikat, a to společnost
AD Blue, který používá velká nákladní vozidla
doporučení Radě města, prověřit stavební povolení společnosti Audio Blue, zda byly
stanoveny podmínky pro dopravu, přepravu

8) Ostatní

Doporučení Radě města:







Komise dopravy doporučuje Radě města prověřit stavební povolení společnosti
AD Blue, K Vysílači 234, Český Brod – Liblice, zda byly stanoveny podmínky na
zásobování a obslužnosti nákladními vozidly.
Komise dopravy doporučuje Radě města zjistit majetkové poměry ulice Jana
Kouly (komunikace, kanály, vpustě), pro opravu kanálů.

Příští setkání komise dopravy je naplánováno na 9. 1. 2017 v učebně budovy Náměstí Arnošta
z Pardubic 56.
Ing. Jiří Pospíchal
předseda komise

