
Zápis č. 3 
z jednání komise bezpečnosti a dopravy konané dne 26. 3. 2008 

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

Rychtář, Iveta Peukerová, Jaromír Fischer, Ing. Eva Čokrtová 
Omluveni: Ing. Ludmila Plášilová 
 
 
Kontrola minulého zápisu: 
- 14.2.2008 jednání OSMM, OD, PČR a starosty ke snížení tonáže v Liblicích do 10 t - 

úsek bude označen dopravními značkami 
- propadlé kryty kanálu v ul. J. Kouly z větší části opraveny 
- dopravní značky na Škvárovně osadí TS do týdne 
- doplnit zákaz zastavení u mostu v ul. Prokopa Velikého (od mostu ke křižovatce u brány) 
- v ul. 28. října parkování na zelené ploše - studie bude zpracována do konce dubna 2008 

(návrh má řešit komplexně celé sídliště) 
 
Rychtář: od 7.4.2008 uzavírka (oprava objízdné trasy) Přistoupim - Liblice - křiž. Školní / 

Klučovská 
 proběhne oprava (doplnění) plastového vodorovného značení v ul. Prokopa 

Velikého 
 grant na zvýšení bezpečnosti v ul. Žitomířská (celková investice vč. dotace cca 

350 tis. Kč) = radar se zobrazovačem na začátku obce + statistické čidlo (sčítání 
vozidel a měření rychlosti) + semafor se základní červenou u školy 

Čokrtová: zastávka bus u školy v Liblicích bude vybudována po 15.4.2008 (záliv) 
 výběrové řízení na rekonstrukci přednádraží proběhlo, firma je vybrána, 

předpokládaný začátek realizace v roce 2009 
Rychtář: návrh na úpravu náměstí = Tyršova ul. jednosměrná do náměstí s cyklisty 

v obou směrech, na začátku zvýšený práh (přechod); ul. Suvorovova 
obousměrná, zvýšený přechod; ul. Krále Jiřího jednosměrná z náměstí, zvýšený 
přechod; náměstí po obvodu jednosměrné proti směru hodinových ručiček, 
obousměrný provoz mezi školou a ul. Suvorovova okolo hlavní budovy MěÚ a 
pro cyklisty po celém obvodu, z hlediska přednosti v jízdě bude obvod náměstí 
hlavní silnicí; jízda uprostřed náměstím (zvýšená dlažba na úroveň chodníků) 
bude jen pro zásobování (pěší zóna) 

Binko: požaduje doplnit povolení pro cyklisty v pěší zóně uprostřed náměstí - je to 
běžné řešení i ve velmi frekventovaných pěších zónách (např. centrum Prahy) 

 
Bc. Binko oznámil komisi, že z pracovních důvodů již nemůže být nadále členem komise, což 
již s předstihem oznámil starostovi města. Doporučil hledat nástupce např. z řad občanů 
Českého Brodu, kteří se aktivně účastnili práce v týmu pro zpracování strategického plánu 
města. 
 
 
 

  
 Bc. Marek Binko 
 předseda komise 


