
Zápis z  8. jednání komise dopravy dne 12. 10. 2015 

 

Členové komise:  Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen 

   Jaroslav Majer - přítomen 

   Petr Link - omluven 

   Aleš Kašpar - omluven 

   Václav Štolba - přítomen 

   Martin Fryščok - přítomen 

   Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna 

   Karel Šimůnek – přítomen 

 

Hosté:   Jan Pohůnek 

  Hana Dočkalová 

  Pavel Havránek 

 

 

Zasedání bylo zahájeno dne 12. 10. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem. 

 

Program:  

1) Schválení zápisu ze 7. jednání  

 Zápis ze 7. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy. 

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

 - host Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje   

 Akční plán - rekapitulace splněných a nesplněných specifických cílů, s diskusí o 

nových možnostech 

- klíčovou oblastí dopravy by se měla stát rekonstrukce ulice Žižkova a část ulice 

Komenského, na kterou byla vyhlášena veřejná zakázka 

- oprava chodníků v ulicích Masarykova a Tyršova, po zpracování Generelu 

bezbariérových tras, by bylo vhodné zažádat o dotace na bezbariérové chodníky a 

veřejné osvětlení 

- vybudovat chodníky v ulice Lstibořská v obci Liblice 

- vybudovat osvětlení podjezdu v obci Liblice 

- řešena možnost vybudovat chodníky do pekárny (nemovitosti nejsou ve vlastnictví 

města, a nynější vlastníci neprojevili souhlas) 

- řešena možnost vybudovat chodník do obce Štolmíř (silnice jsou ve vlastnictví kraje, 

byla by možnost zkusit se dohodnout s ČD) 



- vybudování parkoviště B+R (Bike + Ride) na nádraží  

- omezení tranzitní nákladní dopravy, zvláště v ulicích Zborovská, Prokopa Velikého a 

na Malechově, možnost řešení se Svazem obcí   

 

 Do příštího jednání připravit aktualizaci Akčního plánu. 

 

3) ulice Sportovní  

 - host Pavel Havránek, občan  

 Komisí dopravy byl řešen podjezd v ulici Sportovní, pan Havránek již v loňském roce 

žádal město o přijetí bezpečnostního opatření do této ulice, žádal o zpomalovací 

prahy, které byly zamítnuty ze strany Technických služeb, z důvodu zimní údržby a 

nákladů na pořízení. Pan Havránek předstoupil s nabídkou nákupu zpomalovacích 

prahů na svoje vlastní náklady pro oba směry jízdy. Komise dopravy bude žádat o 

vyjádření Technických služeb přes Radu města.  

 

4) Nádraží Český Brod – nevhodně řešené vodící linie 

 - podnět od pana Jiřího Bolomského  

 - tento podnět byl dále zaslán Radě a Zastupitelstvu Města Český Brod, a dále komisi  

   pro územní rozvoj a stavebnictví a komisi dopravy  

 

 Komise dopravy požádá Radu města o vyjádření kompetentní osoby.  

5) Různé  

 obec Liblice – řešení vybudování chodníků a přechodů pro chodce, pan Pohůnek 

předložil komisi návrhy, pro vyjádření  

 ulice v Chobotě – parkování motorových vozidel v jízdním pruhu, nedodržena šíře pro 

jízdní pruh, komise požádá Radu města o častější kontrolu Městské policie.  

 ulice Jungmannova – zvážit jednosměrný provoz, a s tím vytvoření 14 parkovacích 

míst u parku, naproti bytovým jednotkám 

 ulice Vítězná – zjednosměrnění a parkovací pruhy 

 umístění značek směr Štolmíř  

 ulice Kollárova a Komenského – zpoplatnění stání a umístění parkovacích automatů, 

realizace Dopravy v klidu – Etapa 2 

 ulice Tuchorazská a K Dolánkám – vybudování chodníků a přechodů pro chodce 

 náměstí a přednost zprava – mělo být nové dopravní značení, bude požádáno o 

vyjádření pana Kruliše 

 stížnosti na cestu ke hřbitovu od ulice Podskalí, bude požádána Rada města, zda by 

mohla být cesta vysypána šotolinou, popřípadě zajištěna jiná údržba  



Usnesení komise: 

 Komise dopravy se usnesla a doporučuje Radě města namontování 

zpomalovacích prahů v ulici Sportovní, před a za podjezdem, a žádá o vyjádření 

Technických služeb ohledně údržby a namontování.  

 Komise dopravy se usnesla a žádá Radě města o vyjádření kompetentní osoby, 

ohledně vodících linií.  

 Komise dopravy se usnesla a doporučuje Radě města kontrolu bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemní komunikace Městskou policií, v ulici V Chobotě.  

 Komise dopravy se usnesla a doporučuje Radě města, požádat Technické služby 

o údržbu cesty ke hřbitovu, vysípání šotolinou, popřípadě jiné opatření.  

 

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

Pardubic 56. 

 

 

         Jiří Pospíchal  

                   předseda komise 


