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V Ustľ nad Orlicí, dne 14.5.2020

NámitkY
Na základě ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, tímto podáváme námitky jako vlastníci nemovitosti p.p. č. st. 916, LV 1130
v katastrálním území Ústí nad Orlici, proti ,,návrhu Opatřeni obecné povahy stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích" vydané Městským úřadem Ustľ nad Orlici pod číslem
jednacím MUUO/10788/2020/DSS/ba, ze dne 09. 04. 2020, které bylo veřejnou vyhláškou
zveřejněno na úřední desce dne 15. 04. 2020 (dále jen ,,opatřeni obecné povahy").

Odůvodnění:

Předmětné námitky proti opatření obecné povahy podáváme vzhledem k záměru posunuti
zákazové značky ze začátku ulice Polská až za odbočku do ulice Korábova a dále pak k záměru
zjednosměmění ulice Chodská a Korábova tak, jak je navrženo.
Provedeni navrhovaných změn v opatření obecné povahy bude mít rozhodně negativní vliv na
bezpečnost dětí navštěvující Základni školu Bratří Čapků. Zjednosměrnění ulic, tak jak je navrženo,
způsobí, že všichni obyvatelé ulice Polská, návštěvníci a obsluha krytého bazénu a zásobování
školní jídelny nebudou moci jako dosud využit ulici Korábova a tudíž zatíží dopravu na sídlišti a
kolem základni školy. Zjednosmčrnění ulice Chodská ve směru Družstevní - Polská opět přivádí
dopravu k základni škole a posunutí zákazové značky od začátku ulice Polská za odboČku do ulice
Korábova znamená úplné uvolněni provozu kolem l. stupně základní školy. Navrhovaná opatření
nerespektují zvýšený pohyb děti v okolí základni školy a to i přesto, že určitě nejsou jediným
možným řešením. Je proto nutné, aby před realizací úprav navrhovaných v opatření obecné povahy,
Město Ústí nad Orlicí jako zadavatel záměru uskutečnilo slíbenou veřejnou prezentaci, včetně
zdůvodnění navrhovaného nešetrného řešení, které se (jak je v projektu uvedeno) neopírá o žádný
dopravní průzkum.
Navrhované opatření obecné povahy je v rozporu s platným územním plánem města Ústí nad
Orlicí. V textové části je uvedeno ,,Rovněž provoz v blízkosti škol je usměrňován zřízením
jednosměrných koínunikaci nebo zÓn s povoleným vjezdem jen pro dopravní obsluhu". Součástí
územního plánu je také výkres koncepce dopravy, ve kterém jsou jako komunikace místního
významu hlavní určeny ulice Popradská, Na Štěpnici a Mazánkova, zatímco ulice Polská je
označena jako komunikace místního významu vedlejší. I v dopravní studii, která je součástí
,,Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí" je ulice Polská zařazena do zklidněných
obytných ulic bez dopravních fůnkci. Je zřejmé, že je dlouhodobě snaha k základní škole dopravu
nepřivádět.
Dále pak upozorňujeme na nesoulad v přiložených situacích (projektová dokumentace)
odsouhlasených Policií České republiky, K'ajským ředitelstvím police Pardubického kraje,
dopravním inspektorátem Ústí nad Orlicí číslo jednací KRPE-15497-1/ČJ-2020-171106, ze dne 21.
02. 2020, kde na výkresu B je značena změna zjednosměměni v ulici Korábova ve směru od
křižovatky s ulici Polská až po křižovatku s ulicí Na Štěpnici. Oproti toniu na výkresu C.5 ,,NOVÝ
STAV" je značeni zjednosměrnění v ulici Korábova ve směru od křižovatky s ulicí Polská po
křižovatku s ulicí Blažkova a ve směru od křižovatky s ulici Na Štěpnici po křižovatku s ulici
Blažkova. Ze zveřejněného záměru vyplývá, že Policie ČR souhlasí se situací dle výkresu B. Dle

!yjädřeni odboru dopravy je však správně situace dle výkresu C,5. Není tedy průkazné, zda Policie
CR souhlasí s variantou dle výkresu C.5.
Na základě výše uvedeného tedy požadujeme:
- odloženi realizace místní úpravy provozu dle opatření obecné povahy,
- prověřeni jiných variant. řešeni s ohledem na bezpečnost děti u základní Školy, která nejsou
v rozporu s územním plánem města
- následné uskutečnění slíbené veřejné prezentace
- provedení opravy návrhu opatřeni obecné povahy včetně vyjádření Policie ČR, tak aby jqjich
obsah byl v souladu se skutečným záměrem.

