
Zápis ze 6. jednání komise dopravy dne 15. 6. 2015

Členové komise: Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen

Jaroslav Majer - přítomen

Petr Link - přítomen

Aleš Kašpar - omluven

Václav Štolba - přítomen

Martin Fryščok - přítomen

Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna

Karel Šimůnek – omluven

Hosté: Jan Pohůnek

Tomáš Klinecký

Jakub Nekolný

Zasedání bylo zahájeno dne 15. 6. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program: 

1) Schválení zápisu z 5. jednání

 Zápis z 5. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy

2) Seznámení se situací plochy OC Pila, vybudování přechodu pro chodce

 Vybudování doporučeného přechodu pro chodce bylo komisí dopravy schváleno. 

Komise dopravy by doporučilo finanční spoluúčast Města Český Brod na zřízení 

přechodu.  

 Nasvětlení přechodu pro chodce by řešil Odbor rozvoje. 

3) Kontrola plnění doporučení a návrhů komise

 Jungmannova ulice (měření rychlosti) 

– měření rychlosti je prováděno Městskou policií 1x týdně 

 Zahrady (měření rychlosti, kontrola nákladních automobilů) 

– Městská policie nemá povolení Dopravního inspektorátu Kolín k měření a 

kontrolního vážení v obci Zahrady



- pan Svoboda, velitel Městské policie, podá žádost na Dopravní inspektorát Kolín 

k povolení měření rychlosti v obci Zahrady 

 Ulice Ruská (omezení pro vozidla do 3,5 tuny)

- projíždění vozidel společnosti MIMO (pekárna), dle sdělení Městské policie jsou 

tyto vozidla do 3,5 tuny

 Ulice Krále Jiřího do ulice Kollárova (cedule zákaz zastavení, mimo dopravní 

obsluhy)

- Pizza Rafaelo plní dopravní obsluhu, může zastavovat

 Přechody pro chodce v obci Liblice a Štolmíř

- předáno technickým službám panu Krulišovi

 Ulice V Chobotě a Jana Kouly (poklopy nízko)

- předáno odboru rozvoje a panu Krulišovi

 Ulice Školní - Liblice (poškozené chodníky)

- požadavek na projektovou dokumentaci – odbor rozvoje + technické služby

 Doprava v klidu

- doporučení komise dopravy Rada města přijala

 Cyklostojany

- nelze dokoupit nové cyklostojany do projektu který je financován z dotací

- bude vybodováno nové parkoviště s cyklostojany 

 Obec Zahrady (snížení rychlosti na max. 30 km/h)

- odbor dopravy projedná s panem Trpišovským SUS

 Vybudování chodníku od kempu do obce Zahrady

- vlastníci pozemků nedali souhlasné stanovisko

 Odkup silnice přes Zahrady

- nejsou finance

- možnost dotačního titulu z EU, otázka cca 10 let

4) Různé – podněty od obyvatel

 Přednost zprava na náměstí – obyvatelé žádají o cedule značící přednost zprava 

(cedule s nápisem PŘEDNOST ZPRAVA) – dopravní značení bude zpřesněno 

 Chodník ulice Jungmannova – chybí varovné pásy pro nevidomé



Podněty pro odbor dopravy:

 Dopravní značení obce Štolmíř 

 Ulice Sportovní (viadukt), zúžit silnice a rozšířit chodníky, případně naopak

- OD vypracuje studii

 Přechod pro chodce v ulici Tuchorazská 

- OD připraví projektovou dokumentaci

 Ulice Pod malým vrchem 

- max. rychlost 30 km/h (zóna)

 Doprava v klidu – etapa 2

- OD připraví 

 Křižovatka u OC Pila 

- úprava vodorovného dopravního značení 

Příští setkání komise je naplánováno na 14. 9. 2015 od 18:00 v učebně budovy Náměstí Arnošta z 

Pardubic 56.

Jiří Pospíchal 

           předseda komise




