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Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 8. června 
2020 

 
Číslo spisu: S-MUCB 628/2020 
Číslo jednací: MUCB 25285/2020 
 
 

 

Přítomni: Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, Ing. arch. Markéta Havlíčková,  

Václav Korec, Martin Vlasák, Ing. Petr Smažil, Ing. Richard Lupoměský, Michal Fott, Ing. Milan Majer, 
Ing. Jaroslav Petrásek 

Nepřítomni: Pavel Fuchs, Ing. Petr Kovář 

Omluveni: Jiří Pospíchal  

Hosté: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Aleš Kašpar, Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Rostislav Vodička, Ing. Jan 
Sýkora, Ing. Jan Pohůnek 

Zapisovatelka: Blanka Šarochová  

 
 
 

Program:     
1) Zahájení 

2) Studie odtokových poměrů ORP Český Brod 

3) Bezpečnostní situace v Jungmannově ulici 

4) Dopravní zklidnění lokality mezi ulicemi Žižkova a Žitomířská 

5) Dopravní značení v ulicích Boženy Němcové, Bezručova, Sv. Čecha atd. 

6) Zklidnění dopravy, zjednosměrnění ulice Krále Jiřího 

7) Technické standardy 1. SčV 

8) Umístění ozdobné vázy z č. p. 70 

9) Informace z OR 

10) Diskuze 

11) Ukončení 
 

 

 

 

1) Jednání komise zahájil Ing. Jan Přikryl v 17:10 hodin, v obřadní síni č. p. 70, nám. Husovo.  
 
17:24 příchod pana Korce 
17:34 příchod pana Smažila 
 

2) Studie odtokových poměrů v ORP Český Brod.  
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Ing. Jan Sýkora za zpracovatele studie VRV Praha a.s. představil členům komise zpracovanou 
studii odtokových poměrů a zodpověděl všechny dotazy. 
 

3) Bezpečnostní situace v ulici Jungmannova 
Vedoucí odboru dopravy objasnil členům komise problém, se kterým se na RM obrátila 
občanka. Jedná se o stížnost, jejímž řešením by mělo být zklidnění dopravní situace v této ulici.  
V ulici je omezení rychlosti na 30 km/h. Užívání vyšší rychlosti eventuálně vjezdu nákladních 
automobilů může zabránit častější hlídkování a měření MěP. Komunikace není v majetku 
města, zajištění dodržování dopravních značení a omezení:  MěP a PČR. Proběhla diskuze o 
možnosti zakoupit pro MěP nový typ radaru, který nevyžaduje ztotožnění řidiče. 
 

4) Zklidnění lokality mezi ulicemi Žižkova a Žitomířská 
Ing. Pohůnek předložil další návrh na zklidnění lokality, opět na žádost občanů. Návrh je do 
celé zóny umístit dopravní značení omezující rychlost na 30 km/h a zpomalovací prvky. Ing. 
Sýkora připomněl, že v této lokalitě se v nejbližší době bude rekonstruovat vodovodní a 
kanalizační řad, tudíž jakýkoliv zásah do vozovky by byl velmi nekoncepční. 
 
Členové komise odhlasovali, že bod č. 4 není v současné době nezbytné řešit: 
PRO: 10 
PROTI: 0   
ZDRŽEL SE: 0 
 

5) Dopravní značení a zklidnění oblasti ulic Boženy Němcové, Sv. Čecha, Bezručova… 
Návrh na řešení dopravní situace ve výše zmíněné oblasti: vytvoření systému jednosměrek, 
vytvoření podélného pruhu pro podélná parkovací místa. Parkovaní po jedné straně vozovky 
zajistí projetí vozidel záchranného systému. 
 

Členové komise odhlasovali, že bod č. 5 není v současné době nezbytné řešit. 

o doporučení řešení situace ve zmíněné oblasti: 
PRO: 5 
PROTI: 2 
ZDRŽEL SE: 3 
 

6) Řešení dopravní situace a zjednosměrnění ulice Krále Jiřího 
Ing. Pohůnek obeznámil členy komise se situací v ulici Krále Jiřího, neustálé stání vozidel 
v zákazu, nemožnosti plynulého a rychlého projetí vozidel záchranného systému. Návrh MěP 
je zjednosměrnění této ulice. 
Komise hlasovala o zjednosměrnění ulice Krále Jiřího: 
PRO: 0 
PROTI: 9 
ZDRŽEL SE: 1 
 
18:50 odešel Ing. Pohůnek 
 

7) Technické standardy 1. SčV 
 
Členové komise diskutovali o nezbytnosti přijetí technických standardů pro budování nových 
kanalizačních a vodovodních řadů a následně hlasovali o nutnosti přijetí těchto standardů. 
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18:57 odchod Ing. arch. Markéty Havlíčkové 
PRO: 9 
PROTI:0 
ZDRŽEL SE: 1 
 
19:05 příchod Ing. arch. Markéty Havlíčkové 
 

8) Umístění ozdobné vázy  
OR požádal členy komise o vyjádření kam umístit ozdobnou vázu, která byla původně 
umístěna na fasádě budovy č. p. 70. Při rekonstrukci fasády došlo i k obnově těchto váz, podle 
této byly vyrobeny kopie a jediný zachovaný originál je třeba někam umístit. Z diskuze mezi 
členy komise vyplynulo, že záležitost spadá do věcné kompetence památkové komise. 
Členové Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu hlasovali o předání rozhodnutí o 
celé věci Kulturní komisi. 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 3 
 

9) Informace z odboru rozvoje 
- probíhá výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi, výměnu oken v č. p. 1 a obnovu pomníku 
Prokopa Velikého 
- připravuje se veřejná zakázka na vybudovaní poradenského centra v č. p. 507 
- v realizaci je rekonstrukce č. p. 1099, doplnění vodovodní sítě v lokalitě Na Křemínku a další 
- město obdrží dotaci na přivaděč pitné vody, vrty a rekonstrukci a rozšíření vodojemu 
- o možnosti vybudovat kořenovou čističku v ulici Sportovní proběhla schůzka a v dohledu 
proběhne další 
 

10)  Diskuze 
 
Proběhla diskuze ohledně situace na chodníku v ulici Prokopa Velikého. Komise pro územní 
plánování, stavebnictví a dopravu doporučuje RM pokračovat v prověřování. 
 
Ing. Sýkora připomněl, že změna ÚP má být projednána v ZM a na stavební komisi se to 
pravděpodobně již znovu projednat nestihne. 
 
 

Zápis z jednání komise ze dne 02.03.2020 byl předložen na jednání Rady města Český Brod konané 
dne 20.03.2020 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod. 

 

Jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu bylo ukončeno v 19: 19 hodin. 
 
 
Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu: 07.09.2020 v 17:00 hodin 
v zasedací místnosti budovy č. p. 70, náměstí Husovo, Český Brod.  
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Zapsala: Blanka Šarochová  

 
Ověřil: Ing. Jan Přikryl 


