Zápis z 2. jednání komise dopravy dne 16. 02. 2015
Členové komise:

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

Hosté:

Jan Pohůnek
Tomáš Klinecký

Zasedání bylo zahájeno dne 16. 2. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program:
1) schválení jednacího řádu


jednací řád byl schválen všemi přítomnými členy

2) schválení zápisu z 1. jednání


zápis z 1. jednání komise byl schválen všemi přítomnými členy

3) Komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě






Studie monitoruje současný stav dopravy v Českém Brodě, kterou rozděluje do několika zón
dle charakteru dopravy a nároků obyvatel na parkovací místa. Studie se zabývá denní i noční
dopravou, kde se zjišťovala obsazenost ulic, obrátkovost vozidel a doba stání vozidel.
Studie navrhuje realizaci opatření pro zlepšení dopravy v Českém Brodě rozdělením do tří
etap, kde první etapou by bylo dokončení parkoviště v okolí železničního a autobusového
nádraží. Druhou etapou by byla úprava zóny v centru města, zavést smíšené zóny a následně
zavést návštěvnické stání. A třetí etapou by bylo zaměření na rezidenční stání v jihozápadní
lokalitě vysokopodlažní zástavby.
Komise dopravy se usnesla a doporučuje Radě města dbát na doporučení komplexní studie
dopravy v klidu v Českém Brodě, které zpracovala společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., a
postupné uplatňování navrhovaných řešení.

4) ostatní informace



Bylo opět upozorněno na vyvrácené dopravní značení z Českého Brodu směrem na Zahrady.
Komise dopravy žádá Radu města, aby zařadila do činnosti Městské Policie důslednější
kontrolu rychlosti a průjezdu nákladních automobilů v Jungmannově ulici

Příští setkání komise je naplánováno na 16. 3. 2015 od 18:00 v učebně budovy Náměstí Arnošta z
Pardubic 56.
Komise se zaměří na akční a strategický plán města Český Brod (viz. odkazy níže)
http://www.cesbrod.cz/item/aktualizovany-strategicky-plan-mesta-cesky-brod-do-roku-2022-prosinec2011
http://www.cesbrod.cz/category/akcni-plan

Jiří Pospíchal
předseda komise

