
Zápis z 3. jednání komise dopravy dne 16. 03. 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: Tomáš Klinecký

Zasedání bylo zahájeno dne 16. 3. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program: 

1) Schválení zápisu z 2. jednání

 Zápis z 2. Jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy

2) Příprava plánu komise

 Snažit se odlehčit křižovatce Zborovská x Krále Jiřího 

- jednosměrný provoz na nádraží a okolo Lidlu

- obchvat přes Malechov/Jatky

 Omezení tranzitní dopravy

 Kontrola cyklogenerelu

- aktualizace

- rozšíření přístřešků pro kola (anketa)

- udržování propojení vesnic (Přistoupim, Zahrady)

- UNIKOM -pěší zóna a cyklotrasy + značení

 Dopravní situace v Zahradech 

- oprava silnice

- obytná zóna x snížení rychlosti na 30 km/h

 Zmapování nebezpečných přechodů

- nezpevněné komunikace Na Bělidle



 Dopravní situace v Liblicích  

3) Zklidnění dopravy v Jungmannově ulici 

 Radar

 Nová studie průjezdnosti – odbor dopravy zjistí časovou a finanční náročnost

 Zákaz odbočování z Malechova vlevo

 Nové dopravní značení (zákaz stání x zákaz zastavení x dodatková tabulka)

 Možnost průjezdu osobních automobilů Kouřimskou branou 

4) Diskuze

 Komise dopravy žádá k nahlédnutí petici sepsanou paní Hollasovou, ohledně obchvatu přes 

Štolmíř

 Upozornění na výmol pod stojanem na kola u hřbitova, tvoří se kaluže

 Upozornění na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel ze státní silnice č. do Zahrad, 

jezdí zde nákladní vozidla do bývalé cihelny, jde o nákladní vozidla vozící neurčený odpad –

bude prošetřeno, možnost podnětu pro Radu města

 Petice za podpory ROPID (regionální organizátor Pražské integrované dopravy a 

Středočeského kraje ohledně prodloužení vlakového spojení Beroun – Úvaly, které by bylo 

prodlouženo z Úval do Českého Brodu – jednání v následujících dnech. Komise dopravy 

podporuje tuto petici. 

Příští setkání komise je naplánováno na 13. 4. 2015 od 18:00 v učebně budovy Náměstí Arnošta z 

Pardubic 56.

Jiří Pospíchal 

           předseda komise




