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Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 2/2019 ze dne 18.09.2019 

č. j.: MUUO/30482/2019/DSS/ska 
č. spisu: DK/1167/2019 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Mgr. Jan Švejkar, Ing. Josef Kopecký, Petr Pirkl, DiS., Jan Dvořák 

Hosté: Ing. arch. Eva Holásková – vedoucí ORM 

Zapisovatel: lic. Jaroslav Škarka 

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

Program jednání: 

1. Žádost o posunutí zóny 30 v zahrádkách. 
2. Žádost o řešení dopravní situace v ul. Andrlíkova. 
3. Žádost o umístění zákazu stání v ul. Stavebníků. 
4. Žádost o zákaz zastavení v ul. Na Pláni. 
5. Vyjádření k projektu Nová Dukla. 
6. Vyjádření ke koncepci dopravy v klidu. 
7. Různé. 

 

 

1. Žádost o posunutí zóny 30 v zahrádkách. 
 

Dopravní komise se seznámila s e-mailovým podnětem pana Maryška a s ústní žádostí předsedy 
osadního výboru Černovír o posunutí (rozšíření) zóny 30 v zahrádkářské kolonii ve Starých 
Oldřichovicích (příloha 1). Dopravní komise souhlasí s rozšířením zóny 30 (IZ 8a a IZ 8b) k silnici II/360. 

  
Stanovisko DI Policie ČR: souhlasí s rozšířením zóny a doporučuje umístit zpomalovací prahy. 
 
Stanovisko DSS: doporučuje rozšíření zóny 30 z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
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Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit svislé dopravní značení IZ 8a a IZ 8b 
při vjezdu na silnici II/360. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
2. Žádost o řešení dopravní situace v ul. Andrlíkova. 

 
Dopravní komise se seznámila s žádostí obyvatel ul. Andrlíkova o řešení dopravní situace v této ulici 
(příloha č. 2). Dopravní komise na doporučení Dopravního inspektorátu souhlasí s umístěním zákazu 
stání po pravé straně směrem vjezdu do ulice a umístěním parkoviště po straně při výjezdu z ulice. 
Regulací parkování bude zajištěna průjezdnost v celé délce ulice a parkování bude možné pro rezidenty 
i pro návštěvníky podnikajících subjektů. 
 
Stanovisko DI Policie ČR: doporučuje umístění zákazu stání po pravé straně směrem vjezdu do ulice a 
umístěním parkoviště po straně při výjezdu z ulice. 

Stanovisko DSS: v současné době není možné v této ulici parkovat, jelikož nezůstane dle obecné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. 
Doporučuje vyznačit parkovací místa po jedné straně předmětné ulice. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit umístění svislého dopravní značení B 
29 „Zákaz zastavení“ při vjezdu do ulice Andrlíkova a IP 11a „Parkoviště“ na straně při výjezdu z této 
ulice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

3. Žádost o umístění zákazu stání v ul. Stavebníků. 
 

Dopravní komise se seznámila se žádostí pana Váchy o umístění zákazu stání naproti výjezdu z garáže 
u domu čp. 1313 v ul. Stavebníků (příloha č. 3). Dopravní komise nesouhlasí s umístěním dopravního 
značení z důvodu plánovaného zjednosměrnění této ulice v roce 2020 v rámci zjednosměrnění sídliště 
Štěpnice, kdy tato ulice je plánována jako jednosměrná. 
 
Stanovisko DI Policie ČR: v případě nemožnosti výjezdu doporučuje umístit vodorovné dopravní 
značení V 12c „Zákaz zastavení“. 

Stanovisko DSS: dopravní situaci by měl vyřešit jednosměrný provoz v ul. Stavebníků. Prostor 
před domem čp. 1313 je nově stavebně upraven tak, aby bylo možné vyjetí z garáže. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí neschválit umístění svislého dopravní značení 
B 29 „Zákaz zastavení“ naproti výjezdu z garáže u domu čp. 1313 v ul. Stavebníků. 
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Výsledek hlasování: 

Pro:  0 Proti:  5 Zdržel se:  0 

 
 

4. Žádost o zákaz zastavení v ul. Na Pláni. 
 

Dopravní komise se seznámila s žádostí obyvatel bytových domů v ul. Na Pláni o umístění vodorovného 
dopravního značení V 12c „ Zákaz zastavení“ u čp. 1530, 1531 (příloha č. 4). Dopravní komise 
nesouhlasí s umístěním požadovaného dopravního značení s tím, že zde platí obecná úprava provozu 
na pozemních komunikacích, kdy musí zůstat volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy. 
 
Stanovisko DI Policie ČR: souhlasí s umístěním vodorovného dopravního značení. 
 
Stanovisko DSS: dle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí zůstat volný jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí neschválit umístění vodorovného dopravního 
značení V 12c „Zákaz zastavení“ u bytového domu čp. 1530 a 1531 v ul. Na Pláni. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  0 Proti:  5 Zdržel se:  0 

 
 

5. Vyjádření k projektu Nová Dukla. 
 

Dopravní komise se seznámila se situací projektu „Obytná zóna – Nová Dukla“ (příloha č. 5), který 
představila vedoucí odboru rozvoje města Ing. arch. Eva Holásková a seznámila komisi se zamítavým 
stanoviskem Policie ČR, Dopravního inspektorátu. Proběhla rozsáhlá diskuze. Dopravní komise bere 
situaci na vědomí bez doporučení a požaduje, aby projektant hledal řešení společně s Dopravním 
inspektorátem. 
 
Stanovisko DI Policie ČR: písemné nesouhlasné stanovisko viz příloha. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí požadovat po projektantovi takové řešení, 
které bude odsouhlaseno Policií ČR, Dopravním inspektorátem. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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6. Vyjádření ke koncepci dopravy v klidu. 
 

Dopravní komise se seznámila s připravovanou Koncepcí dopravy v klidu ve městě Ústí nad Orlicí na 
prezentaci, která předcházela jednání dopravní komise. Dopravní komise bere na vědomí a požaduje 
zajistit stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR a vyzvat k připomínkování účastníky prezentace. 
Koncepce bude dokončena do konce měsíce října. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

--- 
 
Různé: 

A) Podnět k vyznačení parkovacích míst na parkovišti na sídlišti Hečmanda. 
Dopravní komise se seznámila s podnětem pana Adam k vyznačení parkovacích míst v ul. 
Okružní. Bylo odpovězeno odborem dopravy dle sdělení odboru rozvoje města (příloha č. 6). 
Dopravní komise bere na vědomí. 

B) Podněty k umístění dopravního zrcadla u přechodu pro chodce v ul. Letohradská. 
Dopravní komise se seznámila s podněty k umístění dopravního zrcadla u přechodu pro chodce 
v ul. Letohradská ze směru od ul. U Hřiště (příloha č. 7). Dopravní komise doporučuje z důvodu 
zvýšení bezpečnosti přecházejících stavební úpravy chodníku od ul. U Hřiště tak, aby byl 
rozhled na přijíždějící vozidla zleva. 

C) Podnět k vyznačení počet parkovacích míst na parkovišti za Galenem. 
Doplnění dopravního značení je stanoveno. Bude urgována realizace včetně obnovy 
vodorovného dopravního značení. 

D) Podnět k vyhrazení parkovacího místa pro obsluhu/ zásobování akcí v kulturním domě. 
Dopravní komise diskutovala nad možným umístěním parkovacího místa pro vozidlo zajišťující 
obsluhu, zásobování při akcích v kulturním domě. Diskuze proběhla bez doporučujícího závěru. 

E) Diskuze k parkování vozidel před radnicí v ul. Sychrova. 
Dopravní komise diskutovala nad návrhem rozšířit parkování u radnice i pro návštěvy radnice. 
Dále k problémovému průjezdu vozidel kolem zaparkovaných vozidel, kdy nezůstává 
dostatečný prostor pro bezpečný průjezd. Vše bez konkrétního doporučení. 

F) Doplnění dopravního značení v ul. Žižkova. 
Dopravní komise požaduje prověření stávajícího dopravního značení v ul. Žižkova, jelikož 
při zjednosměrnění ulice zůstaly umístěné dopravní značky, které tam postrádají smysl. Prověří 
správce komunikací a bude zajištěna náprava. 

 

 
 
Termín příštího jednání: dle potřeby v roce 2019. 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 17:15 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1. Žádost o posunutí zóny 30 v zahrádkách. 

2. Žádost o řešení dopravní situace v ul. Andrlíkova. 

3. Žádost o umístění zákazu stání v ul. Stavebníků. 

4. Žádost o zákaz zastavení v ul. Na Pláni. 

5. Vyjádření k projektu Nová Dukla. 

6. Podnět k vyznačení parkovacích míst na sídlišti Hečmanda. 
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7. Podněty k umístění dopravního zrcadla u přechodu pro chodce v ul. Letohradská. 

 

Zapsal: lic. Jaroslav Škarka zapisovatel 18.09.2019 
 

Ověřil: Ing. Michal Kokula předseda dopravní komise 18.09.2019 
 

 


