Zápis ze 7. jednání komise dopravy dne 14. 9. 2015
Členové komise:

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

Hosté:

Jan Pohůnek
Tomáš Klinecký
Gabriela Borovská
Irena Kuklová

Zasedání bylo zahájeno dne 14. 9. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program:

1) Schválení zápisu z 6. jednání


Zápis z 6. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy.

2) Aktualizace Akčního plánu ve vztahu ke Strategickému plánu Města Český Brod


Strategický plán – rekapitulace splněných a nesplněných specifických cílů, s diskusí o
nových možnostech
- Odbor rozvoje (průběžná údržba a oprava infrastruktury veřejné dopravy – které
ulice preferovat)
- oprava chodníku od nádraží do Liblic, první budova cukrovaru



Akční plán - rekapitulace splněných a nesplněných specifických cílů, s diskusí o
nových možnostech
- možnost vyvýšeného náměstí (Ing. Arch. Koubek)
- nebezpečné přechody
- zamezení tranzitu těžkých nákladních vozidel přes město (vážení nákladních vozidelvysokorychlostní měření, které může být součástí úsekového měření a náklady jsou
cca 1. mil Kč, dále je možnost nízkorychlostního měření, kde musí být zajištěna
součinnost s PČR, jde o mobilní váhy, posouzení provádí firma s certifikátem, PČR

může vozidlo dovést na váhy do vzdálenosti, která nepřekročí 16 km, pro cestu tam a
zpět, při uložení pokuty, jde příjem 45% za správcem, 40 % kraj a 15 % městu)
- veřejná doprava – Liblice, ulice Školní u autobusové zastávky není přechod pro
chodce, to samé v obci Štolmíř.


Do příštího jednání připravit aktualizaci Akčního a Strategického plánu.

3) Dopravní situace v obci Liblice (průjezdnost a parkování nákladních vozidel)


Dne 21. 9. 2015 proběhne kontrolní den s odborem dopravy, a zástupcem člena
komise dopravy. O výsledcích budeme informování na dalším setkání komise.

4) Různé




Dne 13. 9. 2015 v obci Zahrady závody mopedů, zjistit zda byla tato akce povolena.
Informace od velitele Městské policie pan Svobody, zda se uskuteční měření rychlosti
v obci Zahrady, kdy bylo o povolení žádáno a s jakým výsledkem.
Návrh na jednosměrku v ulici Vítězné, vznik 14 parkovacích míst.

Komise dopravy doporučuje Radě města realizaci úsekového měření v ulici Klučovská,
spolu s opatřením v ulici Ruská.

Příští setkání komise je naplánováno na 12. 10. 2015 od 18:00 v učebně budovy Náměstí Arnošta z
Pardubic 56.

Jiří Pospíchal
předseda komise

