
Zápis č. 2
z jednání komise bezpečnosti a dopravy konané dne 13. 2. 2008

Přítomni: Bc. Marek Binko, Mgr. Klára Uldrichová, npor. Roman Holý, Jan Svoboda, Václav 
Rychtář, Ing. Ludmila Plášilová, Iveta Peukerová, Jaromír Fischer, Ing. Eva Čokrtová

Kontrola minulého zápisu:
- dne 21.12.2007 byla na MěÚ podána petice ve věci snížení tonáže na do 10 t - 14.2.2008 jednání 

OSMM, OD, PČR a starosty
- propadlé kanály v ul. J. Kouly - 11 poškozených, část opravených, část se opravuje, 3 kanály 

společně SÚS a město Český Brod budou opraveny novou technologií (současné nemají vysokou 
životnost a jsou umístěny v jízdní stopě)

- Podskalí, ul. Tuchorazská - výpadky veřejného osvětlení - opraveno

Rychtář: dotaz k protihlukovým opatřením na železniční trati
Binko: stávající trať byla modernizována v letech 1993 - 1996 před nabytím účinnosti 

legislativy vyžadující protihluková opatření. Traťová rychlost je Úvaly - Č. Brod 140 
km/h, přes Český Brod 120 km/h, Č. Brod - Poříčany 130 km/h a Poříčany - Kolín 160 
km/h. Uvažuje se o zvýšení rychlosti Úvaly - Č. Brod ze 140 na 160 km/h, což by 
vyvolalo stavbu protihlukových stěn v některých úsecích. Existence protihlukových stěn 
je diskutabilní - účinnost vs. investiční náklady (dražší než koleje…), bariérový efekt, 
vliv na mikroklima aj. Vysokorychlostní trať pro rychlost 300 - 350 km/h zanesená 
v ÚP města Č. Brod podél silnice I/12 patrně nebude v této stopě realizovaná, v ÚP 
VÚC Pražského regionu je stopa mimo k.ú. Č. Brodu zhruba v ose Kounice - Klučov -
Chrášťany.

Uldrichová: ul. Tuchorazská - není omezení od Tuchorazi
Rychtář, Svoboda: důvod propadání krajnic, omezená rychlost jen pro nákl. vozidla 30km/hod.

značky na Škvárovně - OD zaurguje
Rychtář: umístění značek o tom, že vjíždíte do města, kde je kamerový systém

vyznačení zákazu parkování vozidel nad 12 t na území města v noci
Čokrtová: vypsáno nové výběrové řízení na projektanta přednádraží (podané nabídky byly 

nadlimitní) - komplexní projekt. dokumentace DUR, DSP včetně související investiční 
činnosti

Svoboda doplnit zákaz zastavení u mostu v ul. Prokopa Vel.
Čokrtová: po rekonstrukci Jungmannovy ul. se uzavře ul. Palackého po etapách - začíná se 

kanalizace komplet, od začátku města po ul. Havlíčkova, od léta bude cca na 2 roky 
uzavřena ul. Zborovská

Rychtář: zpracuje se v souladu se strategickým plánem města studie na zklidnění dopravy na 
sídlišti zohledňující požadavky TS, ŽP, OD; bude svoláno veřejné jednání s občany

Fischer: v ul. 28.října parkování na zelené ploše - MP
Rychtář: umístění radaru se semaforem (základní barva červená) bude umístěn v ul. Žitomířská 

(IN cca 250 tis. Kč)
diskuse k požadavku umístění značky začátek obce od Klučova ještě před pekárnu kvůli 
chodcům - úsek je neosvětlený a nepřehledný
požadavek na úpravu povrchu komunikace u jatek

Příští jednání komise: středa 26. 3. 2008 v 8.00 hodin v budově MěÚ.

Bc. Marek Binko
předseda komise


