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Věc: Uplatněni připomínky

Na základě ustanovení§ 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšich předpisů, tímto
uplatňuji písemnou připomínku proti ,,návrhu Opatřeni obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích" vydané Městským úřadem Ústi nad Orlici pod číslem jednacím
MUUO/10788/2020/DSS/ba, ze dne 9.4.2020, které bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce
dne 15.4.2020 (dále jen ,,opatření obecné povahy").

Písemnou připomínku proti opatření obecné povahy uplatňuji vzhledem k záměru zjednosměrnění ulic
Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná,a Stavebníků. Při změně dopravního značeni bude v uvedených ulicích
znemožněn současný obousměrný pohyb cyklistů. Navržená úprava částečně neodpovídá projektu
,,Koncepce městské cyklistické dopravy ve městě Ústí nad Orlici" (UDIMO, spol. s r.o., prosinec 2017).
V tomto projektu je např. úl. Chodská navržena jako jednosměrná komunikace s vyhrazeným jízdnIm
pruhem pro cyklisty nebo ulice Příčná jako jednosměrná komunikace s povoleným vjezdem cyklistů.
Současný obousměrný pohyb cyklistů dlouhodobě zohledňuje zvyklosti v rámci mÍstnÍ cyklistické dopravy.
Navržená změna dopravního značení vyvolá řadu konfliktních situací, které budou přímo souviset
s porušováním dopravních předpisů ze strany cyklistů. Zároveň považuji za prospěšné změnit stávající
obousměrný provoz v ulici Polské v úseku mezi křižovatkou Heranova - Bří. Čapků - Chodská, a tos ohledem
na šířku komunikace a možnost zachování podélného parkování.

S ohledem na výše uvedené navrhuji tuto změnu:
- V nově označených ulicích, které se předloženým návrhem stávají jednosměrnými (Chodská, Korábova,

Blažkova, Příčná a Stavebníků), povolit vjezd cyklistů do protisměru.

- Realizovat jednosměrný provoz v úl. Polské v úseku mezi křižovatkou Heranova - Bří. Čapků - Chodská,
a to v uvedeném směru,tedy ,,ze sídliště". Podélné parkovánive směru jízdy vpravo. Cyklistům povolena
jízda v protisměru.
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