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Dopravní komise 
   

 

    
 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 3/2017 ze dne 10.10.2017 

č. j.: MUUO/32086/2017/DSS/klem 
č. spisu: DK/1439/2017 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Rudolf Navrkal, Mgr. Jan Švejkar 

Hosté:  

Zapisovatel: Ing. Marcel Klement 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Dělnická 1405, zkušební místnost, 15:30 h 

Program jednání: 

1. Žádost o změnu parkování – ul. Na Štěpnici. 
2. Úprava parkování v ul. Vrbenského. 
3. Návrh změny dopravního značení v ul. Čs. armády. 
4. VDZ na autobusových zastávkách Popradská a Na Štěpnici. 
5. Úprava parkování u MŠ Lentilka. 
6. Posunutí DZ obec Kerhartice. 
7. Různé. 
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1. Žádost o změnu parkování – ul. Na Štěpnici. 
 
DSS obdržel dne 14.09.2017 žádost o změnu podmínek parkování – ul. Na Štěpnici před ZŠ 
Komenského (příl. č. 1). Zde se mimo jiné uvádí, že od září letošního roku došlo k uzavření 
bezplatného parkoviště v objektu Perla a jako náhradní bezplatné bylo určeno parkoviště u ZŠ 
Komenského. Vzhledem k tomu je teď situace taková, že v ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti do 
školy, vzniká před školou kolona vozidel a zaparkovat je obtížné a odpoledne je situace obdobná. 
Navrhují vytvořit jako bezplatné jiné parkoviště a na parkovišti u ZŠ vytvořit místa pro stání vozidel 
rodičů s dětmi a zaměstnanců ZŠ. 
  
Stanovisko PČR DI ÚO: Nebylo projednáno. 
 
Stanovisko odboru DSS: Parkování v ul. Na Štěpnici bylo opět ke dni 02.10.2017 zpoplatněno, tedy 
parkování před školou bude fungovat jako před zakrytím značek. Jelikož do současné doby bylo 
parkování před školou dostačující, odbor dopravy nesouhlasí se zřízením dalšího bezplatného 
parkování pro rodiče a zaměstnance školy. 
 
Stanovisko ORM: Doporučujeme vrátit parkování do původního režimu a přesunout bezplatné stání 
na parkoviště za ZUŠ.  
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise bere na vědomí, protože bylo již realizováno.   
 
 
 
2. Úpravu parkování v ul. Vrbenského. 
 
ORM předložilo podnět k úpravě dopravního značení v ul. Vrbenského v návaznosti na městský 
parkovací systém (příl. č. 2). Uvedená ulice je úzká a vozidla, zde parkují na chodníku, za což jsou MP 
ukládány pokuty.  Jednou z možností je legalizace částečného stání na chodníku.  
 
Stanovisko PČR DI ÚO: Bez vyjádření. 
 
Stanovisko odboru DSS: Nesouhlasí se stáním vozidel na chodníku, docházelo by k tomu, že chodci by 
museli užít komunikaci a ne chodník, který je pro ně určen. Předzahrádky jsou na pozemku města, lze 
je využít ke zřízení parkovacích ploch. 
 
Stanovisko ORM: Nezná řešení jak upravit stání v této lokalitě. IP 11g umožní částečné stání na 
chodníku, ale omezí chodce na pouze jednostranném chodníku. Vodorovné dopravní značení není 
možné prakticky dle normy udělat z důvodu množství výjezdů a šířky komunikace. Doporučujeme 
ponechat stávající stav vzhledem k obdobným situacím na území Ústí nad Orlicí. 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit ponechání stávajícího stavu, bez 
možnosti parkování na chodníku. 
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Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
3. Návrh změny dopravního značení v ul. Čs. armády. 
 
Odbor rozvoje města předložil návrh Ing. J. Cihláře (příl. č. 3) na změny dopravního značení 
v rekonstruované ul. Čs. armády, kde jsou některé DZ zrušeny, některé nově navrženy a ostatní 
ponechány. 
 
PČR DI ÚO: Již byl vydán souhlas. 
 
Stanovisko odboru DSS: O změnu bylo již požádáno, odbor vyvěšuje na úřední desku návrh místní 
úpravy dopravního značení. 
 
Stanovisko ORM: Souhlasí s návrhem.  
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise bere na vědomí, protože je to již v současné době realizováno. 
 
 
 
4. Vodorovné dopravní značení na autobusových zastávkách Popradská a Na Štěpnici. 
 
Od 03.09.2017 začala v Ústí nad Orlicí fungovat MHD a proto jsou po delší době obsluhovány 
zastávky Popradská a Na Štěpnici. Na tomto sídliště je extrémní nedostatek parkovacích míst a řidiči 
se naučili parkovat na místech, kde autobus MHD zastavuje. Proto by bylo vhodné nainstalovat 
vodorovné dopravní značení: V 11a – Zastávka autobusu. 
 
PČR DI ÚO: Nebylo projednáno. 
 
Stanovisko odboru DSS: Souhlasí, je třeba požádat o stanovení. 
 
Stanovisko ORM: Doporučuje provést úpravu jednotně na všech obsluhovaných zastávkách MHD. 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit nainstalování vodorovného 
dopravního značení: V 11a – Zastávka autobusu. 
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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5. Úprava parkování u MŠ Lentilka. 
 
Vedle MŠ Lentilka celodenně parkují vozidla, která znemožňují zaparkovat vozidlům, kterými rodiče 
vozí děti v ranních hodinách do školky a v odpoledních hodinách pro ně přijíždí. Navíc tyto vozidla 
parkuji na vegetaci, a to takovým způsobem, že jsou zde vyježděné až 10 centimetrové koleje. Bylo by 
vhodné umístit DZ IP 13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem, s dodatkovou tabulkou „Platí Po – Pá, 
od 06:00 h do 16:00 h“. Dále by bylo vhodné, aby se celá vozovka rozšířila na šířku stávajícího zálivu a 
zpevnila již tak vyježděná část trávníku.   
 
PČR DI ÚO: Nebylo projednáno. 
 
Stanovisko odboru DSS: Souhlasí, je třeba požádat o stanovení. 
 
Stanovisko ORM: Parkování na vegetaci není legální, záležitost městské policie. Rozšíření komunikace 
na úkor zeleně nedoporučujeme, mohlo by to vyvolat tlak na obdobný krok v jiných lokalitách Ústí 
nad Orlicí.  
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit umístění DZ IP 13b – Parkoviště 
s parkovacím kotoučem, s dodatkovou tabulkou „Platí Po – Pá, od 06:00 h do 16:00 h“, která se 
umístí na začátek zálivu ve směru k ul. Heranova. 
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
6. Posunutí DZ obec Kerhartice. 
 
ORM obdržel žádost UO TEX, s. r. o. o posunutí dopravní značky IZ 4a – Obec a IZ 4b - Konec obce na 
silnici II. třídy č. 315 na vjezdu do Kerhartic od Ústí nad Orlicí, a to před objekt bývalých plynáren. 
Celá žádost je v příloze č. 4.  
 
PČR DI ÚO: Souhlasí s posunutím DZ.  
 
Stanovisko odboru DSS: Souhlasí, je třeba požádat o stanovení, doložit také souhlas Správy a údržby 
silnic Pk, Ústí nad Orlicí. 
 
Stanovisko ORM: Souhlasí s posunutím DZ. Jen se jedná o silnici II. třídy, takže to v případě schválení 
v DK a RM bude ještě muset schválit Pardubický kraj. 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit posunutí dopravní značky IZ 4a – 
Obec a IZ 4b – Konec obce. 
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Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
7. Různé. 
 
a) Změna dopravního značení v ul. 17. listopadu (viz. příl. č. 5a). 

Změna dopravního značení v ul. Tvardkova (viz. příl. č. 5b). 
Změna dopravního značení ul. Kopeckého (viz. příl. č. 5c). 
Situace změny DZ v Ústí nad Orlicí (viz. příl. č. 5d). 
Souhlas PČR DI ÚO s uvedenými změnami DZ (viz. příl. č. 5e). 

 
 
PČR DI ÚO: Souhlasí s uvedenými změnami DZ. 
 
Stanovisko odboru DSS: Souhlasí. 
 
Stanovisko ORM: Připomínkujeme obsah PD, kde zcela chybí řešení Blažkovy ulice, které bylo po 
konzultaci s vedením města přislíbeno občanům, viz dopis (příl. č. 6) a mnoho telefonických 
připomínek.  
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit změny dopravního značení v daných 
ulicích dle návrhu. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
b) Předložení návrhu k profilovému sčítání dopravy v rámci koncepce městské cyklistické 
dopravy v Ústí nad Orlicí od fy UDIMO, s. r. o. (příl. č. 7). 
 
 
PČR DI ÚO: Neprojednáno. 
 
Stanovisko odboru DSS: Souhlasí. 
 
Stanovisko ORM: Nemá výhrady. 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit sčítání dopravy v daných úsecích 
města Ústí nad Orlicí. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
c) Žádost E. Jansy o pronájem parkoviště u hotelu Avion, kdy poté omezí parkování v čase od 
08:00 h do 15:00 pouze pro návštěvníky hotelu Avion (viz. příl. č. 8). 
 
Parkování před prodejnou elektromotorů Královehradecká 257 
Prosím můžete vyřešit parkování před naší prodejnou. Zákazníci a dodavatelé se nemohou dostat 
k prodejně. Celí den tu stojí auta zaměstnanců SCHALTAG. 
Tito Radomír 
Vedoucí prodejny elektromotorů 
Královehradecká 257 
562 01 Ústí nad Orlicí 
 
 
PČR DI ÚO: Při minulém jednání dopravní komise bylo doporučeno: vodorovným dopravním 
značením vyznačit 10 míst s použitím parkovacích hodin v čase od 06:00 h do 15:00 h s dobou stání 
max. 1 h. Vyvolat jednání s vedením společnosti, jejíž zaměstnanci, zde parkují. 
 
Stanovisko odboru DSS: Jedná se o veřejnou účelovou komunikaci – souhlasíme s umístěním DZ, 
které stanoví DSS. 
 
Stanovisko ORM: Pokud si DZ zaplatí, tak souhlasí. 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit 3 + 1 místo s použitím parkovacích 
hodin v čase od 06:00 h do 15:00 h s dobou stání max. 1 h. 
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 3 Proti:  0 Zdržel se:  2 

 
 
d) Návrh na úpravu křižovatky u Hernychovy vily (viz. příl. č. 9). 
 
 
PČR DI ÚO: Bez vyjádření. 
 
Stanovisko odboru DSS: Bez vyjádření. 
 
Stanovisko ORM: Bez vyjádření.  
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise bere návrh na úpravu křižovatky na vědomí a konkrétní rozhodnutí bude záviset na 
posouzení frekvence provozu a podle toho se zvolí směr jízdy touto křižovatkou. 
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Termín příštího jednání: dle potřeby. 
 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 16:55 h. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1. Žádost o změnu podmínek parkování – ul. Na Štěpnici. 
2. Úprava parkování ul. Vrbenského. 
3. Návrh změny DZ na ul. Čs. armády. 
4. Žádost o posutí DZ v Kerharticích. 
5. Změny DZ ul. 17. listopadu, Tvardkova, ul. Kopeckého, situace, vyjádření PČR. 
6. Dopis obyvatel Blažkovy ulice. 
7. Profilové sčítání dopravy v Ústí nad Orlicí. 
8. Žádost o pronájem parkoviště u hotelu Avion. 
9. Návrh na úpravu křižovatky u Hernychovy vily. 
10. Prezenční listina ze dne 04.10.2017. 

 

 

Zapsal: Ing. Marcel Klement zapisovatel 10.10.2017 
 

Ověřil: Ing. Michal Kokula 
předseda dopravní 
komise 

10.10.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 


