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Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 
09. července 2020 

 
Číslo spisu: S-MUCB 628/2020 
Číslo jednací: MUCB 35647/2020 
 
 

 

Přítomni: Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, Ing. arch. Markéta Havlíčková, Martin Vlasák,  
Ing. Petr Smažil, Ing. Richard Lupoměský, Michal Fott, Ing. Milan Majer 

Nepřítomni: Ing. Petr Kovář, Jiří Pospíchal 

Omluveni: Václav Korec, Pavel Fuchs, Ing. Jaroslav Petrásek 

Hosté: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Aleš Kašpar, Ing. Jaroslav Koděra 

Zapisovatelka: Blanka Šarochová  

 
 
 

Program:     
1) Zahájení 

2) Dopravní situace v ulici K Dolánkám 

3) Ukončení 
 

 

 

 

1) Jednání komise zahájil Ing. Jan Přikryl v 17:04 hodin, v zasedací síni č. p. 70, nám. Husovo.  
 

2) Dopravní situace v ulici K Dolánkám 
Zástupce Odboru dopravy Ing. Koděra seznámil členy komise se situací v ulici K Dolánkám. Na 
adresu Městského úřadu byla doručena petice obyvatelů, kteří si stěžují na provoz, rychlost a 
množství projíždějících automobilů v této oblasti, hlavně v ulici K Dolánkám a prosí vedení 
města o řešení této situace. Petice byla předána RM. Členové komise probrali možnosti jak 
vyřešit zklidnění automobilového provozu v dané oblasti. Možností jsou instalace 
zpomalovacích pruhů přímo v ulici K Dolánkám, nebo řešit rovnou celou oblast jako zónu 
s označením 30 km, nebo obytná zóna.  
Starosta Bc. Nekolný upozornil na to, že dané ulici se plánuje rekonstrukce kanalizace a pokud 
by nyní došlo k instalaci zpomalovacích pruhů, nebo jiným úpravám na vozovce, byly by tyto 
při rekonstrukci zničeny a jednalo by se o neekonomicky vynaložené prostředky města. 
Vyjádřil názor, že by rád řešil komplexně celou oblast, ne jen jednu ulici. Předseda komise Ing. 
Přikryl seznámil komisi s mailem člena komise pana Pavla Fuchse. Pan Pavel Fuchs se nemohl 
komise zúčastnit, ale svůj názor na situaci zaslal e-mailem. Členové komise diskutovali o 
jednosměrných ulicích, osobních zkušenostech z oblasti, parkování a hustotě provozu dané 
lokality.  
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Ing. arch. Havlíčková vznesla dotaz, zda se při rekonstrukci kanalizace bude pokládat nový 
povrch silnice. Starosta Bc. Nekolný uvedl, že nikoliv, že bude silnice pouze uvedena do 
předchozího stavu, protože v budoucnosti se v této ulici plánuje rekonstrukce plynovodu, 
které ovšem není v kompetenci města.  
 
Členové komise hlasovali o řešení: svolat schůzku s vedením města a iniciátory petice a 
obyvateli dané lokality. 
PRO: 5 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE: 2 
 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu doporučuje svolat společné jednání se 
zástupci města a obyvateli ulice K Dolánkám a přilehlých ulic, za účelem projednání 
dopravní situace v dané lokalitě. 
 
 
 
 

Zápis z jednání komise ze dne 08.06.2020 byl předložen na jednání Rady města Český Brod konané 
dne 17.06.2020 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod. 

 

Jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu bylo ukončeno v 18:01 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.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Blanka Šarochová  

 
Ověřil: Ing. Jan Přikryl 


