
  Zápis z 18. jednání komise dopravy dne 13. 11. 2017 

 

Členové komise:  Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen 

   Jaroslav Majer - omluven 

   Petr Link - omluven 

   Aleš Kašpar - omluven  

   Václav Štolba - přítomen 

   Martin Fryščok - přítomen 

   Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna 

   Karel Šimůnek – přítomen 

Hosté:    Ing. Jan Pohůnek 

   Ing. Arch. Jiří Pavlíček, PhD. 

   Mgr. Tomáš Klinecký    

    

Program:  

1) Zasedání bylo zahájeno dne 13. 11. 2017 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem. 

2) Škvárovna – veřejné projednání  

 Veřejného projednání se zúčastnil vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Pohůnek, Ing. Arch. Jiří 

Pavlíček a zástupce komise dopravy 

 V této době probíhá anketa, do 26. 11. 2017, na téma řešení dopravy v oblasti Škvárovna, poté 

bude nové projednání  

3) Značení nových cyklotras 

 Doporučíme Radě města prověření, jaké jsou možnosti s turistickým značením  

 Navrhujeme vlastní značení, např. městské značení 

4) Řešení dopravy v klidu a zklidnění zájmových lokalit v souladu s koncepcí dopravy v klidu  

 Opakovaně navrhujeme omezit rychlost dopravy na 30 km/hod v Liblicích od Lstiboře do 

ulice Školní, bude se dávat doporučení Radě města  

 Světelné křižovatky – Odbor rozvoje má návrh od společnosti ELTODO 

5) Křižovatka Jana Kouly x Krále Jiřího x Zborovská 

 Navrhujeme postavit zrcadlo na P+R Krále Jiřího kvůli špatnému rozhledu  

 Areál ZZN - Uvažuje se o záchytném parkovišti, a parkovacím domě a propojení ulice 

Kollárova a ulice Zborovská, dne 13. 12. 2017 bude projednán areálu na zastupitelstvu města 

Český Brod  

6) Ostatní 

 Ve Staré vsi u „křížku“, jde o nový asfalt, ale kanál jsou výše, v případě deště voda neodtéká  



– toto zjištění bylo předáno Technickým službám spolu s kontaktem na pana Šimůnka 

 Liblice, Nová ulice cca u č.p. 119, poničené chodníky, doporučit Odboru rozvoji a 

Technickým službám rekonstrukci 

 

Doporučení Radě města: 

 Komise dopravy doporučuje Radě města snížit rychlost na 30km/h od Lstiboře do ulice 

Školní. 

 Komise dopravy doporučuje Radě města prověřit, zda je možné lepší značení cyklotras 

po Českém Brodě, např. ve spolupráci s turisty (turistickým značením), nebo si vytvořit 

svoje městské značení.  

 Komise dopravy doporučuje Radě města rekonstrukci ulice Nová v Liblicích. 

 

 Příští setkání komise dopravy je naplánováno na 8. 1. 2018 v učebně budovy Náměstí Arnošta 

z Pardubic 56. 

 

         Ing. Jiří Pospíchal  

                      předseda komise 

 


