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1. Silniční automobilová doprava
A. Realizace obchvatu města – přeložka II/272 (A.1)
-

Přeložka silnice II/272 v trase územní rezervy podle návrhu ÚP [18]

-

Zjednodušit (optimalizovat) severní napojení obchvatu na stávající stopu II/272

-

Přeložku II/245 nesledovat jako prioritu, ale ponechat v územní rezervě

-

Na jižním konci napojit přeložku II/272 do MÚK na I/12 vstřícně s přeloženou
II/108

B. Znevýhodnit průjezdy městem pro tranzitní vztahy severovýchod – jihozápad
(Klučov – Praha) (A.2)
-

Váhové omezení vjezdu pro nákladní dopravu

-

Šířky jízdních pruhů na sběrných komunikacích max 3,00 m

-

Vzhrazené pruhy, příp. Cyklo-pikto koridory pro cyklistickou dopravu

-

Okružní křižovatka (Zborovská – Krále Jiřího, příp. Jana Kouly - OZ)

-

Snížení dovolené rychlosti v exponovaných úsecích

-

Opatření na regulaci rychlosti na vjezdu do obce (II/330, II/113 a III/1131)

C. Okružní křižovatka Zborovská – Krále Jiřího (A.3)
-

Rekonstrukce stávající průsečné křižovatky (zvýšení bezpečnosti a kapacity)

-

Okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu s 5 paprsky

D. Propojení Zborovská – Kollárova (A.4)
-

Obousměrné propojení Zborovské 5. ramenem z výhledové okružní křižovaky do
Kollárovy ulice

-

Kollárovu ponechat ve stávající organizaci dopravy jednosměrnou s protisměrem
cyklistů

-

Účelem propojení je možnost zaslepení ulice Krále Jiřího (pěší zóna vjezd pouze
pro cyklisty a zásobování)
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-

Propojení umožní obousměrně napojit výhledové záchytné parkoviště pro
historické centrum na pozemku stávajícího areálu ZZN

E. Úpravy stávající stykové křižovatky Jana Kouly u obchodních zařízení (A.5)
-

Rekonstrukce na okružní křižovatku se 4 paprsky nebo stykovou křižovatku
s odsazeným vjezdem z parkoviště Penny (viz ideové návrhy na obrázku)

-

Výhledové napojení rozvojových ploch za Lidlem a jižně od vlakového nádraží

-

Bezpečné převedení chodců a cyklistů přes Jana Kouly

-

Prvek zklidnění průtahu

F. Změna organizace dopravy v historickém centru (A.6)
-

Uzavření průjezdu automobilové dopravy přímo přes nám. Arnošta z Pardubic
(pěší zóna – provoz pouze pro cyklisty a zásobování)

-

Průjezd automobilů po celém obvodu (jednosměrně, příp. obousměrně při
podélném parkování)

-

Vjezd automobilů ulicí Suvorovova obousměrný (dopravně zklidněno, např.
obytná zóna)

-

Jednosměrný vjezd automobilů ulicí Tyršova

-

Jednosměrný výjezd automobilů ulicí Krále Jiřího (dopravně zklidněno, např.
obytná zóna) a Kollárova (do obou směrů Zborovská i Komenského, příp.
Masarykova)
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2. Cyklistická doprava
A. Páteřní cyklostezka kolem řeky Šembery (C.1)
B. Propojení sídliště Jahodiště (C.2)
C. Propojení Pražského předměstí (C.7 a C.15)
D. Propojení Štolmířského předměstí (C.8, C.12 a C.13)
E. Propojení severozápadního předměstí (C.5)
F. Propojení severovýchodního předměstí (C.4, C.11 a C.26)
G. Napojení vlakového nádraží (C.10 a C.22)
H. Napojení obchodní zóny (C.9)
I.

Napojení Malechova (C.4)

J. Napojení Liblic (C.18)
K. Napojení vnějších vztahů (C.16, C.17, C.20, C.21, C.23, C.24, C.25, C.29)

4

Generel dopravy v Českém Brodě

3. Pěší doprava
A. Pěší zóna na náměstí Arnošta z Pardubic (P.1)
B. Chodníky a bezbariérové úpravy na sídlišti Jahodiště
I.
-

Etapa (P.2)
bezbariérové úpravy na zastávku podél Palackého
sběrný chodník a stezka pro pěší a cyklisty napojené do Rokycanovy ulice
bezbariérová úprava Rokycanovy ulice

I.
-

etapa (P.10)
bezbariérové úpravy v ulicích 28.října a K Dolánkám

C. Bezbariérová trasa parkem, Jungmannovou, Lázeňskou (P.3)
D. Bezbariérová trasa Kouřimskou bránou k obchodnímu zařízení Penny (P.4)
E. Bezbariérové úpravy na Suvorovově ul. (P.5)
F. Nový přechod a bezpečnostní úpravy stávajících v Žitomířské a bezbariérové
úpravy přechodu v Kollárově (P.6)
G. Bezbariérová trasa Kollárova, Sportovní (P.7)
H. Bezbariérové úpravy na Zborovské ul. (P.8)
I.

Bezbariérové napojení přechodu Jugoslávskou ul. (P.9)

J. Kompletní odstaranění bariér pro pěší dopravu v historickém centru (P.10)
K. Bezbariérová trasa Nemocnice – Suvorovova, ul. Bezručova

a B. Smetany

(P.11)
L. Bezbariérové úpravy chodníků na Žitomířské ul. (P.12)
M. Bezbariérové úpravy chodníků na Bylanské a Školní ul. (P.13)
N. Místo pro přecházení na křižovatce Zborovská x V Chobotě (P.14)
O. Přechod pro chodce na křižovatce Jana Kouly x obchodní zařízení (P15)
P. Bezbariérové úpravy chodníků na ul. Cukrovarská (P.16)
Q. Přechod pro chodce přes ulici Klučovská na křižovatce s ul. Za Drahou (P.17)
R. Bezbariérové úpravy ulic Jeronýmova, Tuchorazská, Jungmannova (P.18)
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S. Bezbariérové úpravy chodníků na Sokolské ul. (P.19)
T. Chodník podél II/245 do Štolmíře (P.20)
U. Chodník podél II/330 do Pekárny Liblice (P.21)
V. Rozšíření chodníků v ulici Krále Jiřího (P.22)
W. Rozšíření chodníků v ulici Suvorovova (P.23)
X. Bezbariérové úpravy chodníků J. Wolkera, Ke Spravedlnosti (napojení
nemocnice a výhledové zastávky “Český Brod, J. Wolkera” (P.24)
Y. Bezbariérové úpravy chodníků na ul. Za Drahou (P.25)
Z. Bezbariérové úpravy chodníků na Štolmířské ul. a napojení výhledové zastávky
“Český Brod, Na Vyhlídce” (P.26)
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4. Veřejná doprava
A. Rekonstrukce zastávek
-

Český Brod, Jana Kouly - částečná rekonstrukce (H.1)

-

Český Brod, muzeum - kompletní rekonstrukce (H.2)

-

Český Brod, Kollárova - kompletní rekonstrukce (H.3)

-

Český Brod, nem. - kompletní rekonstrukce (H.4)

-

Český Brod, Na Bulánce - částečná rekonstrukce (H.5)

-

Český Brod, Štolmíř - kompletní rekonstrukce(H.6)

-

Český Brod, Jungmannova - částečná rekonstrukce (H.7)

-

Český Brod, Zborovská - částečná rekonstrukce (H.8)

-

Český Brod, Liblice, Bylanská - částečná rekonstrukce (H.9)

-

Český Brod, Zahrady - kompletní rekonstrukce (H.10)

-

Český Brod, U vodárny - kompletní rekonstrukce (H.11)

B. Realizace nových zastávek
-

Český Brod, J. Wolkera (H.12)

-

Český Brod, hřbitov (H.13)

-

Český Brod, Na Vyhlídce (H.14)
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5. Doprava v klidu
A. Změna tarifu v ZPS na progresivní tarif (P.1)
B. Realizace záchytného parkoviště Jana Kouly (P.2)
C. Realizace záchytného parkoviště Zborovská (P.3)
D. Vyznačení rezidentních úseků za chranicí ZPS (P.4)
E. Realizace P+R u železničního nádraží podle ÚP + příp. regulace poptávky (P.5)
F. Realizace naváděcího systému na záchytná parkoviště pomocí telematických
prvků (P.6)
G. Zvýšit nabídku parkování na sídlišti Jahodiště úrovňovým řešením (P.7)
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