Zápis ze 14. jednání komise dopravy dne 5. 9. 2016
Členové komise:

Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen
Jaroslav Majer - přítomen
Petr Link - omluven
Aleš Kašpar - omluven
Václav Štolba - omluven
Martin Fryščok - přítomen
Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna
Karel Šimůnek – přítomen

Hosté:

Jan Pohůnek
Hana Dočkalová
Markéta Havlíčková

Program:
1) Zasedání bylo zahájeno dne 5. 9. 2016 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.
2) Schválení zápisu z 13. jednání


Zápis z 13. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy.

3) Nevyužitý pozemek za budovou č.p. 25, na nám. Arnošta z Pardubic– návrh pro parkovací místa
zaměstnanců


Komise dopravy doporučuje Radě města zřízení parkovacích místa, viz doporučení.

4) Parkování v ulici 28. října v Českém Brodě




Byla by potřeba projektová dokumentace
Vytvoření parkovacích míst po levé straně (kolmé nebo šikmé)
Vytvoření parkovací plochy na konci ulice 28. října

5) Projednání dalších návrhů na instalaci úsekového měření rychlosti


V Českém Brodě – ulice Klučovská, Palackého, Prokopa Velikého a Bylanská

6) Ulice Želivského – parkovací místa


Komise dopravy je pro návrh zjednosměrnění a vytvoření parkovacích pruhů s 10 parkovacími
místy

7) Ostatní







Komise dopravy doporučuje Radě města zpracovat návrh směr jízdy z ulice Žižkova přes Na
Louži do ulice Žitomířská
Ulice Na Bělidle – nezpevněné ulice (projekt)
Na Vyhlídce – pouze chodník, vodovody a kanalizace
Dále řešeny poklopy v ulici Jana Kouly
Doporučení Radě města ze 13. jednání komise dopravy budou opakovaně předloženy Radě
města
Na příští jednání bude pozván zástupce KSÚS a zástupce Technický služeb Český Brod

Doporučení Radě města:











Komise dopravy doporučuje Radě města zaobírat se schválenou koncepcí Dopravy
v klidu.
Komise dopravy doporučuje Radě města vytvoření parkovacích míst v ulici „Za
divadýlkem“ se smíšenou zónou, případně pověřit odbor, který by se tímto doporučení
zaobíral.
Komise dopravy doporučuje Radě města zřízení parkovacích míst pro zaměstnance
úřadu za budovou č.p. 25, nám. Arnošta z Pardubic. S tímto dále doporučujeme Radě
města úpravu Nařízení města č. 2/2006 a 3/2006.
Komise dopravy doporučuje Radě města prověřit majetkové poměry a vytvořit studii na
parkovací místa na konci ulice 28. října.
Komise dopravy doporučuje Radě města zjednosměrnění ulice Želivského a vytvoření 10
parkovacích míst.
Komise dopravy doporučuje Radě města, pověřit příslušný odbor, aby zpracoval návrh
na směr jízdy z ulice Žižkova, přes Na Louži, do ulice Žitomířská.

Příští setkání komise dopravy je naplánováno na 7. 11. 2016 v učebně budovy Náměstí
Arnošta z Pardubic 56.
Ing. Jiří Pospíchal
předseda komise

