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ÚVODNÍ KAPITOLA
Tento dokument je vypracován společností RoyalHaskoningDHV Czech Republic, spol.
s r. o. pro město Český Brod na základě objednávky.

1.1 DŮVODY PRO POŘÍZENÍ DOKUMENTU
Cílem studie je návrh řešení na zklidnění dopravy a ochrany rezidentních parkovacích stání
před řidiči využívají lokalitu Škvárovna a ulici Za Pilou pro odstavování vozidel při cestě na
vlakové nádraží.

1.2 PŘEDMĚT A OBSAH STUDIE
Předmětem studie bylo navržení řešení, pomocí kterého dojde ke zklidnění dopravy,
legalizaci stávajících ploch využívaných k parkování vozidel a zamezení odstavování vozidel
návštěvníků v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou. Součástí studie je návrh dopravního
značení a stavebních úprav, které budou mít vliv na zklidnění dopravy na komunikacích
protínající šetřenou lokalitu.

1.3 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešená lokalita „Škvárovna“ je sevřená mezi ulicemi Zborovská a Klučovská. Ulice Za Pilou
je oddělena od řešené lokality ulicí Zborovská. Toto území leží severně od vlakového
nádraží Český Brod, které leží na železničním koridoru.
Řešená lokalita:

Obr.1. Lokalita Škvárovna (Zdroj: www.mapy.cz)
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1.4 NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY
Na základě zpracované studie „Řešení dopravy v klidu a zklidnění zájmových lokalit
v souladu s koncepcí dopravy v Českém Brodě“ z roku 2017 a připomínek občanů Českého
Brodu zpracovatel studie vypracoval 2 varianty řešení zklidnění dopravy v lokalitě
Škvárovna.
V navrhovaných variantách je řešené území na vjezdech a výjezdech osazeno dopravním
značením IZ8a a IZ8b. Na dopravní značce je vyznačena maximální povolená rychlost 30
km/h-1, zakáz vjezdu vyznačených nákladních vozidel nad 3,5t (mimo zásobování) a zakáz
zastavení bez povolení městského úřadu v době vyznačené na svislém dopravním značení.
V obou variantách jsou parkoviště osazena dopravním značením IP12 a E13.
Za předpokladu, že bude parkování v navržené zóně zpoplatněno, musí být podle zákona
o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. zóna časově omezena (viz níže $23).
Dále je v ulicích Marie Majerové, Lužická a Slovenská (v úseku M. Majerové – Za Svitavkou)
navržen jednosměrný provoz. Jednosměrný provoz je navržen také v ulici Za Svitavkou ve
směru od ulice Slovenská. Touto úpravou dojde v těchto ulicích ke zklidnění dopravy,
k legalizaci parkovacích stání a větší bezpečnosti cyklistů, kteří mají umožněn pohyb ve
všech směrech.

-----------------------------------------------------------------------------------§ 23 zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb.
(1) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce,
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s
cenovými předpisy12)
a) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24
hodin,
b) k odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy v obci na dobu potřebnou k provedení celního
řízení,
c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem
podnikání podle zvláštního právního předpisu,12a) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu
nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce,
nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný
veřejný zájem. V nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování
jejího zaplacení.
(2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle odstavce 1 musí být označeny příslušnou
dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu.2)
(3) V nařízení obec může vymezit oblasti obce, ve kterých nelze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít k účelům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až c).
(4) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce s
časovým a druhovým omezením zásobování. V nařízení obce stanoví obec druhy a kategorie
silničních vozidel, časové vymezení a činnosti, které jsou předmětem omezení.

4

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Obr.2. Návrh dopravního značení – vyznačení zóny

Každé parkoviště ve variantě I a II bude v zóně označeno dopravní značkou IP 12
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „ Po – Pá, 8 – 18 hodin, S povolením MěÚ Český Brod“.

Obr.3. Návrh dopravního značení – vyznačení parkovacích stání

Navržené varianty jsou vždy rozděleny do dvou etap. V první etapě je navržena organizace
dopravy pomocí svislého a vodorovného dopravního značení. Ve druhé etapě je řešeno
zklidnění dopravy pomocí stavebních úprav. Mezi tyto úpravy je zahrnuto stavební zvýšení
křižovatek Pod Velkým Vrchem x Slezská, Pod Velkým Vrchem x Moravská a Jugoslávská x
Ruská do úrovně chodníků a vymezení parkovacích ploch pomocí obrubníků.
Součástí návrhu zklidnění dopravy je uzavření jednoho vjezdu/ výjezdu do ulice Ruská
z ulice Klučovská pomocí CITY bloků.

Obr.4. Vzor CITY bloku
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1.4.1 Varianta I – s jednosměrnými komunikacemi
Ve variantě I jsou navrženy ulice Slezská, Moravská a komunikace podél garáží
jednosměrné ve směru od ulice Ruská do ulice Pod Velkým Vrchem. U ulic Jugoslávská a
Bulharská je jednosměrnost navržena obráceně. Při jednosměrném uspořádání bude průjezd
těmito ulicemi bezpečnější a kapacita parkovacích stání bude vyšší než ve variantě
s obousměrnými komunikacemi. Jednosměrnost jednotlivých ulic je navržena tak, aby se
střídala a nedocházelo tak ke zbytečným cestám v území.
Předpokládaná kapacita navržených odstavných a parkovacích ploch na komunikacích je
199 stání.
Grafické zobrazení návrhu včetně dopravního značení je v příloze 1.

Obr.5. Návrh jednosměrných komunikací – varianta I (Zdroj: www.mapy.cz)

1.4.2 Varianta II – s obousměrnými komunikacemi
Ve variantě II zůstává zachován obousměrný provoz v ulicích Slezská, Jugoslávská,
Moravská, Bulharská a komunikace podél garáží. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a
přehlednosti bylo navrženo rozmístění jednotlivých parkovišť tak, aby umožnilo snazší a
bezpečnější průjezd proti sobě jedoucích vozidel. Při obousměrném provozu bude tak
kapacita parkovacích stání v těchto ulicích nižší. Při návrhu parkovišť byla pomocí obalových
křivek vozidla prověřena možnost vjezdu a výjezdu na pozemky mimo komunikaci.
Předpokládaná kapacita navržených odstavných a parkovacích ploch na komunikacích je
162 stání.
Grafické zobrazení návrhu včetně dopravního značení je v příloze 3.

6

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Obr.6. Návrh jednosměrných komunikací – varianta II (Zdroj: www.mapy.cz)

1.4.3 Varianty I - II – stavební úpravy
Ve variantách I a II jsou navrženy stavební úpravy křižovatek Pod Velkým Vrchem x Slezská,
Pod Velkým Vrchem x Moravská a Jugoslávská x Ruská. Vozovka v těchto křižovatkách je
zvýšena do úrovně chodníků. Vzhledem ke stávajícímu stavu vozovek doporučujeme
realizaci těchto opatření v rámci rekonstrukce dotčených ulic.
Na vjezdu do ulice Ruská z ulice Klučovská je navrženo osazení CITY bloků.
Rozměry navrženého typu CITY bloku jsou 440 x 500 x 2000 mm (š x v x d). Z důvodu vyšší
bezpečnosti řidičů navrhujeme povrch bloků upravit pomocí černožlutého šrafování nebo
pomocí jiných prvků, které upozorní na tuto zábranu.
Na začátku a konci dopravní zábrany budou osazeny dílce se zkosenou částí 1000 mm.
Orientační cena jednoho koncového dílce je 5.015,- Kč bez DPH. Cena jednoho průběžného
dílce je 4.255,- Kč. Při počtu 2 koncových dílců a dvanácti průběžných dílců je orientační
cena za CITY bloky 68.690,- Kč bez DPH.

Obr.7. Návrh lokalit se stavebními ůpravami (Zdroj: www.mapy.cz)
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Obr.8. Návrh úpravy křižovatky Ruská x Klučovská (Zdroj: www.mapy.cz)

Grafické zobrazení návrhu včetně dopravního značení je v přílohách 2 a 4.

1.4.4 Ulice Za Pilou
V ulici Za Pilou v úseku mezi ulicemi Zborovská a Pod Hájem je obdobně jako v lokalitě
Škvárovna navržena zóna s maximální povolenou rychlostí 30 km/h-1, do oblasti mají
zakázaný vjezd nákladní vozidla nad 3,5t (mimo zásobování) a v oblasti je zakázáno stání
bez povolení městského úřadu v době vyznačené na svislém dopravním značení. V tomto
úseku ulice je vyznačeno parkování po jedné straně komunikace ve směru od ulice Pod
Hájem do ulice Zborovská. Kapacita v této části ulice je 30 parkovacích stání.
Grafické zobrazení návrhu dopravního řešení je v příloze 5.
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1.4.5 Náklady na vyznačení parkovacích ploch
Řešená lokalita v rámci zklidnění dopravy a zamezení parkování nerezidentů v této oblasti je
vyznačena jako zóna „30“, zákaz vjezdu vyznačených vozidel nad 3,5t a zákaz stání mimo
vozidel s povolením Městského úřadu v době pondělí až pátek v čase 8 – 18 hodin. Z tohoto
důvodu je možné kromě dopravního značení „IP 12 + E13“ parkovací plochy vyznačit
vodorovným dopravním značením nebo alternativně pomocí plastových obrubníků, které jsou
vysypány štěrkem.
V rámci rekonstrukce jednotlivých ulic je možné jednotlivá parkovací stání vymezit pomocí
stavebních úprav.

Obr.9. Alternativní řešení - plastový obrubník

Obr.10. Stavebně upravené parkování

V rámci studie byla provedena orientační cenová kalkulace nového dopravního značení.
Jako vzor byly použity podklady ze stránek http://www.topznak.cz. V kalkulaci je zahrnut
orientační počet sloupků a kotvících patek. Není zahrnuta cena za osazení dopravních
značek, která se může lišit podle lokálního dodavatele.
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Varianta I
Varianta I a
Dopravní značení
B2
B24a
B24b
C3b
E12a
E12b
E13 (Povolení)
IP4b
IP10b
IP12
IZ6a
IZ6b
Celkem

Počet
kusů
8
5
5
1
3
3
35
8
1
35
4
4
112

Cena (bez
DPH)
7 120
4 450
4 450
890
1 800
1 800
28 350
5 440
680
23 800
11 880
11 880
102 540

Počet
kusů
8
5
5
1
3
3
35
8
1
35
4
4
1
1
114

Cena (bez
DPH)
7 120
4 450
4 450
890
1 800
1 800
28 350
5 440
680
23 800
11 880
11 880
680
850
104 070

Varianta I b
Dopravní značení
B2
B24a
B24b
C3b
E12a
E12b
E13 (Povolení)
IP4b
IP10b
IP12
IZ6a
IZ6b
IP10a
P4
Celkem

Při využití stávajících sloupků dopravního značení a sloupů veřejného osvětlení jsou
orientační náklady na sloupky Ø 60 mm – 3,5 m a Al patky Ø 60 mm ve variantě 1a 59.400,Kč a ve variantě 2b 61.380,- Kč bez DPH.
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Varianta II
Varianta II a
Dopravní značení
B2
C3b
E12a
E12b
E13 (Povolení)
IP4b
IP10b
IP12
IZ6a
IZ6b
Celkem

Počet
kusů
3
1
3
3
43
3
1
43
4
4
108

Cena (bez
DPH)
2 670
890
1 800
1 800
34 830
2 040
680
29 240
11 880
11 880
97 710

Počet
kusů
3
1
3
3
43
3
1
43
4
4
1
1
110

Cena (bez
DPH)
2 670
890
1 800
1 800
34 830
2 040
680
29 240
11 880
11 880
680
850
99 240

Varianta II b
Dopravní značení
B2
C3b
E12a
E12b
E13 (Povolení)
IP4b
IP10b
IP12
IZ6a
IZ6b
IP10a
P4
Celkem

Při využití stávajících sloupků dopravního značení a sloupů veřejného osvětlení jsou
orientační náklady na sloupky Ø 60 mm – 3,5 m a Al patky Ø 60 mm ve variantě 2a 50.490,Kč a ve variantě 2b 52.470,- Kč bez DPH.
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Ulice Za Pilou

Dopravní značení
IZ6a
IZ6b
IP12
E13 (Povolení)
Celkem

Počet
kusů
2
2
1
1
6

Cena (bez
DPH)
5 940
5 940
680
810
13 370

Orientační náklady na sloupky Ø 60 mm – 3,5 m a Al patky Ø 60 mm jsou 3.960,- Kč bez
DPH.
Náklady na vyznačení začátku a konce parkovací plochy závisí na ploše vodorovného
dopravního značení, kterým budou vyznačena jednotlivá parkoviště. Předpokládaná cena za
vyznačení jednoho parkoviště je cca 1.500,- Kč.

Cena za realizaci parkovací plochy pomocí plastových obrubníků, závisí na délce obrubníku.
Předpokládaná cena za vyznačení jednoho parkoviště je cca 12.000,- Kč.

Realizace vyznačení jednotlivých parkovišť pomocí VDZ nebo plastových obrubníků je mimo
jiné závislá na stavu povrchu vozovky nebo zdůraznění zklidnění dynamické dopravy.
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Závěr
V rámci zklidnění dynamické a statické dopravy bylo v lokalitě Škvárovna na vstupech a
výstupech navrženo dopravní značení IZ8a a IZ8b. Na základě tohoto dopravního značení
bude v této oblasti maximální povolená rychlost 30 km/h-1, do oblasti bude zákaz vjezdu
vyznačených vozidel nad 3,5t mimo dopravní obsluhy. Parkování pro rezidenty bude možné
pouze na vyznačených parkovištích po dobu 24 hodin. Pro tyto účely budou městským
úřadem poskytnuty dle nastavených pravidel povolenky pro parkování v zóně. Návštěvníci
budou moci na těchto parkovištích zaparkovat pouze mimo dobu vyznačenou na dopravním
značení. V praxi to znamená, že v pondělí až pátek v době od 8 do 18 hodin jim nebude
povoleno parkovat v této zóně.
Obdobně jsou tato opatření navržena také v ulici Za Pilou v úseku mezi ulicemi Zborovská a
Pod Hájem.
Součástí zklidnění dynamické dopravy jsou navrženy stavební úpravy křižovatek Pod Velkým
Vrchem x Slezská, Pod Velkým Vrchem x Moravská a Jugoslávská x Ruská.
V rámci studie byly v řešeném území navrženy parkovací a odstavná stání, která by
splňovala požadavky na bezpečnost silničního provozu. Kapacita jednotlivých parkovišť
vychází z normy ČSN 736056. Na počátku jednotlivých parkovišť budou osazeny svislé
dopravní značky IP12 s dodatkovou tabulkou E13. Jednotlivá parkoviště lze vyznačit také
svislým dopravním značením nebo pomocí stavebních úprav.
Ve všech navrhovaných variantách jsou ulice Marie Majerové, Lužická a Slovenská (v úseku
M. Majerové – Za Svitavkou) a ulice Za Svitavkou ve směru od ulice Slovenská navrženy
jako jednosměrné komunikace.
Ve variantě s jednosměrnými komunikacemi Slezská, Jugoslávská, Moravská, Bulharská a
komunikace podél garáží je kapacita parkovacích ploch 199 stání. Při zachování
obousměrnosti těchto komunikací je kapacita 162 stání.
Uzavřením jednoho ramene křižovatky Ruská x Klučovská dojde k zamezení vjezdu rychle
jedoucích vozidel z ulice Klučovská ze směru od Klučova. Zároveň dojde k bezpečnějšímu
výjezdu vozidel z ulice Ruská do ulice Klučovská.

13

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Přílohy
1. Návrh svislého dopravního značení varianta I a – bez stavebních úprav
2. Návrh svislého dopravního značení varianta I b – se stavebními úpravami
3. Návrh svislého dopravního značení varianta II a – bez stavebních úprav
4. Návrh svislého dopravního značení varianta II b – se stavebními úpravami
5. Návrh svislého dopravního značení v ulici Za Pilou
6. Obalové křivky osobního vozidla při vjezdu z komunikace na pozemek z jednosměrné
ulice
7. Obalové křivky osobního vozidla při vjezdu z komunikace na pozemek z obousměrné
ulice
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Příloha 1
Návrh svislého dopravního značení varianta I a
– bez stavebních úprav

Přílohy

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Příloha 2
Návrh svislého dopravního značení varianta I b
– se stavebními úpravami

Přílohy

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Příloha 3
Návrh svislého dopravního značení varianta II a
– bez stavebních úprav

Přílohy

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Příloha 4
Návrh svislého dopravního značení varianta II b
– se stavebními úpravami

Přílohy

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Příloha 5
Návrh svislého dopravního značení v ulici Za Pilou

Přílohy

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Příloha 6
Obalové křivky osobního vozidla při vjezdu z komunikace na
pozemek z jednosměrné ulice

Přílohy

Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě

Příloha 7
Obalové křivky osobního vozidla při vjezdu z komunikace na
pozemek z obousměrné ulice

Přílohy

