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Zápis č. 3 
z jednání komise bezpečnosti a dopravy konané dne 14. 2. 2007 

 
Přítomni: Bc. Marek Binko, Mgr. Klára Uldrichová, npor. Roman Holý, Jan Svoboda, 

Václav Rychtář, Václav Hájek, Iveta Peukerová 
 
Omluveni: Ing. Ludmila Plášilová 
 
Hosté: Jaromír Fischer, Bc. Jakub Nekolný 
 
Hájek: zahájil jednání komise, seznámil přítomné s usnesením Rady města č. 9/2007: 

Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů odvolává kpt. Jiřího 
Černého člena komise bezpečnosti a dopravy a jmenuje npor. Romana Holého 
členem komise bezpečnosti a dopravy. a s usnesením Rady města č. 10/2007: 
Rada města Český Brod po projednání podle § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů odvolává předsedu komise 
bezpečnosti a dopravy pana Václava Hájka, který zůstává členem a jmenuje 
pana Bc. Marka Binka předsedou komise bezpečnosti a dopravy. a předal řízení 
komise novému předsedovi, kterým je Bc. Marek Binko. 

Binko: kamerový systém ČD na nádraží (3 kamery) by bylo vhodné začlenit do 
kamerového systému města; požádal p. Fischera a Svobodu o jednání s vrchním 
přednostou Uzlové železniční stanice Kolín Ing. Petrem Pechem 

Svoboda: kamerový systém města lze rozšířit až na 16 kamer - v roce 2007 budou kamery 
instalovány na sídlišti, v roce 2008 na nádraží (možno se přitom napojit na 
systém ČD) 

Uldrichová: je třeba řešit osvětlení u hřbitova a příp. instalaci kamery z důvodu množství 
krádeží na parkovišti 

Hájek: strom na nám. Arnošta z Pardubic vadí ve výhledu kamery 
Svoboda: strom je chráněný státem - řeší Ing. Červený ve spolupráci s Ing. Vodičkou; 

MP ví o problému drog a kouření na nádraží, přesto namátkové kontroly zatím 
nemají odpovídající účinek 

Rychtář, Holý, Svoboda: legislativa zakazující kouření striktně nevymezuje prostor 
(autobusové) zastávky, proto je problém v dokazování přestupku 

Fischer: bude se přebírat osvětlení v ul. Školní a na místě býv. školního statku v Liblicích 
do vlastnictví města - zapojení co nejdříve, předá se i s ulicí a elektroměry SMM 
a ta jej předá TS do 3 týdnů 

Binko: je třeba uspokojivě vyřešit povrch stezky Břetislava Jedličky Brodského, neboť 
je to perspektivní pěší a cyklistická komunikace do Liblic 

Fischer: budou pokáceny topoly, které nejsou v dobrém stavu a následně bude upraven 
povrch stezky (ještě v roce 2007) 

Nekolný: je provedena pasportizace/posudek stromů - ty nejvíce porušené budou pokáceny 
do konce března 2007, za pokácené topoly bude nová výsadba - Ing. Vodička 

Binko: studie na řešení dopravního terminálu (nádraží/přednádraží) je před uzavřením 
smlouvy - p. Červený SMM 

Svoboda: probíhá kontrola placení psů - evidence u MP; 
je třeba řešit prostor služebny MP s ohledem na dispečink kamerového systému 
(kulturní středisko?); 
díky objížďce přes Liblice jezdí kamiony přes město, přičemž k dokazování 
pomáhá kamerový systém; 
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cyklisté jezdí v protisměru v jednosměrných ulicích a často jezdí bez osvětlení - 
MP neřeší již domluvou, ale pokutuje 

Nekolný: při rekonstrukci Jungmannovy ulice by bylo vhodné zřídit jízdní pruh pro 
cyklisty v protisměru 

Binko, Rychtář, Svoboda: diskuse na téma řešení jízdních pruhů pro cyklisty 
v jednosměrných ulicích 

Nekolný: možné řešení zpřístupnění centra města pro cyklisty je vyhlášení prostoru 
náměstí a příjezdových komunikací za pěší zónu s povolením vjezdu dopravní 
obsluhy, zásobování a jízdních kol 

Rychtář: obytná zóna na sídlišti bude nahrazena zónou s omezenou rychlostí na 20 km/h 
Fischer: díky zvýšenému provozu v Liblicích zde budou vyznačeny přechody pro chodce 

(před školou k autobusové zastávce) 
Holý: nelze zajistit dohled PČR nad kamerovým systémem z důvodu akutního 

nedostatku personálu 
 
Příští jednání komise: středa 21.3.2007 v 8:00 hodin v budově MěÚ. 
 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


