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Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 1/2020 ze dne 03.06.2020 

č. j.: MUUO/18264/2020/DSS/ska 
č. spisu: dss-dk/2600/2020 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Pavel Čáslavka, MBA, Ing. Josef Kopecký, Petr Pirkl, DiS. 

Hosté: Petr Hájek – starosta města, Ing. Bc. Martin Faltus – velitel MP 

Zapisovatel: lic. Jaroslav Škarka, MPA 

Místo a čas jednání: 
Městský úřad, budova radnice, zasedací místnost stavebního úřadu, 
15:30 hod. 

Program jednání: 

1. Jednosměrný provoz sídliště Štěpnice. 
2. Informace k postupu prací stavby centrálního příjmu NPK. 
3. Rekonstrukce ul. Družstevní. 
4. Rekonstrukce ul. Mazánkova. 
5. Nový jízdní řád městské autobusové dopravy. 
6. Žádost o vyřešení dopravní situace u garáží bytového domu čp. 

1441, 1442 v ul. Popradská. 
7. Dopravní situace v ul. Wolkerova. 
8. Různé. 

 

 

1. Jednosměrný provoz sídliště Štěpnice. 
 

Dopravní komise se seznámila s projektem zjednosměrnění sídliště ve variantách A a B (příloha č. 1), 
které odprezentovali pan starosta Petr Hájek a předseda komise Mgr. Pavel Svatoš. Varianta A byla 
projednána s Dopravním inspektorátem a má kladné stanovisko, v současné době běží řízení 
ke stanovení dopravního značení formou opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou. 
Navržená varianta B reaguje na připomínky, které město od občanů obdrželo. Mezi členy dopravní 
komise proběhla rozsáhlá diskuze. Shoda byla v tom, aby se pokračovalo alespoň v jedné variantě, než 
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nedělat žádnou úpravu. O jednotlivých variantách proběhlo hlasování: 3 hlasy pro variantu A, 3 hlasy 
pro variantu B. 

  
Stanovisko DI Policie ČR: trvá na variantě A, ke které je vydáno souhlasné stanovisko, s tím, že bude 
umožněno parkování po levé straně ve směru jízdy v ul. Chodská. Do této ulice bude umožněn vjezd 
cyklistů do protisměru z důvodu návaznosti na cyklotrasu do Wolkerova údolí. 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Bez doporučení. 

 
2. Informace k postupu prací stavby centrálního příjmu NPK. 

 
Dopravní komise se seznámila s informací k postupu prací stavby urgentního příjmu a k dopravní 
situaci v ul. Jana a Jos. Kovářů. Dne 25. 5. 2020 bylo předáno staveniště 2. etapy stavby. Dokončení 
první etapy bylo posunuto z důvodu problémů s podzemní vodou ve stavební jámě. Dodavatelem 
stavby je společnost VCES a.s. Doba realizace dle uzavřené smlouvy o dílo s Pardubickým krajem je 570 
kalendářních dní, dokončení stavby je stanoveno na prosinec 2021. Bude vybudován nový výjezd 
ze stavby naproti čp. 831. Dopravní režim v ul. Jana a Jos. Kovářů by měl být zachován jako doposud. 
Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Bez doporučení. 

 

3. Rekonstrukce ul. Družstevní. 
 

Dopravní komise se seznámila s projektem rekonstrukce ul. Družstevní (příloha č. 2). Stavební práce 
byly tento týden zahájeny, probíhá uzavírka po jednotlivých částech ulice. Dopravní komise bere 
informaci na vědomí. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Bez doporučení. 
 
 

4. Rekonstrukce ul. Mazánkova. 
 

Dopravní komise se seznámila s projektem rekonstrukce ul. Mazánkova (příloha č. 3). Běží stavební 
řízení. Realizace bude zahájena dle finančních možností města. Dopravní komise bere informaci 
na vědomí. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Bez doporučení. 

 
 

5. Nový jízdní řád městské autobusové dopravy. 
 

Dopravní komise se seznámila s návrhem jízdního řádu městské autobusové dopravy (příloha č. 4). 
Od září letošního roku bude na linku městské dopravy nasazen druhý autobus. Jízdní řád druhého 
autobusu je koncipován zrcadlově k současné trase. Důraz při skladbě jízdního řádu byl kladem 
na obsluhování sídliště Dukla s tím, že nadále bude zachováno spojení na autobusové a vlakové spoje. 
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S dopravcem je v těchto dnech také finalizována smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících. 
Dopravní komise souhlasí s předloženým návrhem jízdního řádu. 
 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí pracovat s touto verzí nového jízdního řádu 
městské autobusové dopravy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
6. Žádost o vyřešení parkování před garážemi bytového domu čp. 1441, 1442 v ul. 

Popradská. 
 

Dopravní komise se seznámila s žádostí obyvatel bytového domu čp. 1441, 1442 v ul. Popradská 
(příloha č. 5). Dopravní situaci detailně přiblížil velitel městské policie Ing. Bc. Martin Faltus. Dopravní 
komise souhlasí s umístěním dopravního značení B 29 „Zákaz stání“ před bytovými domy čp. 1441, 
1442 v ul. Popradská z důvodu zajištění bezpečného zajíždění a vyjíždění z garáží. 
 
Stanovisko DI Policie ČR: souhlasí s umístěním dopravního značení zákazu stání. 
 
Stanovisko odboru rozvoje města: nemá připomínek k obnovení zákazu stání v dané lokalitě. 
 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit dopravní značení B 29 „Zákaz stání“ 
před bytovými domy čp. 1441, 1442 v ul. Popradská. 
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  1 

 
 

7. Dopravní situace v ul. Wolkerova. 
 

Dopravní komise se seznámila s ústním podnětem pana zastupitele Ing. Radima Jirouta, MBA, LL.M. 
k vyřešení nepřehledné dopravní situace v ul. Wolkerova a s písemným podnětem Oddělení cestovního 
ruchu a propagace Města Ústí nad Orlicí (příloha č. 6). Dopravní komise prodiskutovala dopravní 
situaci, kdy je zde velké množství parkujících vozidel v nepřehledném úseku komunikace, která je hojně 
využívána pěšími a cyklisty směřujícími do Wolkerova údolí. Dopravní komise doporučuje radě města 
nechat zpracovat projekt ke zklidnění ul. Wolkerova. 
 
Stanovisko DI Policie ČR: doporučuje zjistit, jestli jde o parkující rezidenty, nebo o zaměstnance 
nemocnice apod., poté vyprojektovat. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
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Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí zadat odboru rozvoje města úkol, aby byl 
zpracován projekt ul. Wolkerova. 
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

 
Termín příštího jednání: dle potřeby v roce 2020. 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 17:15 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1. Jednosměrky sídliště Štěpnice ve variantě A, B. 

2. Situace ul. Družstevní. 

3. Situace ul. Mazánkova. 

4. Jízdní řád. 

5. Žádost o vyřešení dopravní situace u bytových domů čp. 1441, 1442 v ul. Popradská. 

6. Podnět k vyřešení dopravní situace v ul. Wolkerova. 

 

Zapsal: lic. Jaroslav Škarka, MPA zapisovatel 03.06.2020 
 

Ověřil: Mgr. Pavel Svatoš 
předseda dopravní 
komise 

03.06.2020 
 

 


