Zápis z 1. jednání komise dopravy dne 8.1.2015
Členové komise:

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

Hosté:

Jakub Nekolný
Jan Pohůnek

Zasedání bylo zahájeno dne 8. 1. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program:
1) úvodní setkání členů komise
2) informace o vytipovaných lokalitách pro zlepšení dopravy
•
•
•
•
•

•

•
•

Český Brod ulice na Bělidle a v obci Štolmíř upozornění na nedostatečné přechody
Liblice u prodejny - upozornění na chybějící přechod, jediný přechod se nachází v zatáčce na
rohu ulic Školská a Bylanská
Zahrady - návrh na omezení rychlosti na max. 30 km/h (z důvodu špatného stavu vozovky) +
problém s vyvrácenými značkami (podnět pro SUS)
Český Brod ulice v Chobotě - upozornění na nedodělky (poklopy od kanálů jsou nízko) – dán
podnět pro kontrolu p. starostou
Liblice křižovatka Průmyslová s Cukrovarskou – otáčení s nákladními auty problém v úzké
komunikace v ulici Průmyslová – rozšíření komunikace a finanční náročnost bude prověřovat
odbor rozvoje
Liblice ulice Školní –od školy k ulici K Vysílači - parkovaní vozidel na chodníku, a tím
dochází k poškození krajnic, v důsledku toho špatné odvodňování chodníků a silnic, chodníky
ve velmi špatném stavu
Český Brod ulice Cukrovarská - provizorní vjezd na nádraží bude dán do původního stavu po
zlepšení klimatických podmínek
ulice Klučovská – probíhají přípravné práce P+R, chodníků a přechodu - koordinuje odbor
rozvoje

•

•

•

•

řešení křižovatky Krále Jiřího a Jana Kouly – p. Pohůnkem byly představeny možné varianty
řešení – semafory x kruhový objezd - do budoucna by se provoz mohl odklonit za obchod
Lidl, byly prezentovány náklady pro obě varianty
Český Brod ulice Ruská – problém nedodržování přednosti zprava, vysoká rychlost a vjezd
nákladních vozidel, který je omezeny zákazovou značkou, mimo dopravní obsluhu – návrh na
zklidnění ulice a vytipování dalších takových míst
Liblice ulice Ve Staré Vsi (U Herinka) – kanály jsou usazeny nad úrovní silnice, tím dochází
k neodtékání vody do kanalizace a tvoření kaluží – podán podnět pro prověření p. Ředitelem
TS
nadměrný provoz v Jungmannově ulici, nedodržování rychlosti, vjezd nákladních vozidel přes
stanovený zákaz

3) další informace
•
•
•
•

příští setkání komise se plánuje výjimečně na 16. 2. 2015, v ostatních případech půjde o druhé
pondělí v měsíci od 18:00 hod v učebně budovy Náměstí Arnošta z Pardubic 56
na příštím setkání se bude schvalovat jednací řád, který obdrželi všichni členové komise a na
příštím setkání se k němu mohou vyjádřit
plánuje se sestavit akční plán pro strategické plánování
všem členům komise byl zaslán odkaz na Komplexní studii dopravy v klidu v Českém Brodě,
kterému se bude komise věnovat na příštím setkání

.

Ing. Jiří Pospíchal
předseda komise

