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Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 1/2019 ze dne 20.02.2019 

č. j.: MUUO/6450/2019/DSS/ska 
č. spisu: DK/1167/2019 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Pavel Čáslavka, MBA 

Hosté:  

Zapisovatel: lic. Jaroslav Škarka 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Dělnická č.p. 1405, zkušební místnost, 15:30 hod. 

Program jednání: 

1. Schválení statutu dopravní komise. 
2. Schválení plánu činnosti dopravní komise. 
3. Informace ke koncepci dopravy v klidu. 
4. Žádost VOŠ a SŠZS o vyhrazená parkovací místa. 
5. Petice občanů o vyhrazená místa u MŠ Lentilka. 
6. Zjednosměrnění sídliště Štěpnice. 

 

 

1. Statut dopravní komise. 
 

Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy komise s navrženým Statutem dopravní komise (příloha 
1). Dopravní komise schvaluje Statut dopravní komise. 

  
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit Statut dopravní komise. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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2. Plán činnosti dopravní komise. 

 
Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy s navrženým Plánem činnosti dopravní komise (příloha č. 
2). Dopravní komise schvaluje Plán činnosti dopravní komise. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise bere na vědomí Plán činnosti dopravní komise. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
Na jednání přišel člen dopravní komise Mgr. Jan Švejkar. 

 

3. Informace ke Koncepci dopravy v klidu ve městě Ústí nad Orlicí. 
 

Místostarosta města Mgr. Svatoš informoval členy dopravní komise o připravované koncepci dopravy 
v klidu. Se společností UDIMO, spol. s r.o., byla sepsána smlouva o dílo s termínem dokončení 
do 30.09.2018. Dílo nebylo včas odevzdáno, proto začala nabíhat smluvní pokuta za každý započatý 
den. Bylo dojednáno, že dojde k odstoupení od smlouvy dohodou z důvodu dlouhodobé nemoci 
jednatele výše uvedené společnosti. Je připravena nová smlouva o dílo, tak aby bylo dílo vyhotoveno 
a odevzdáno v požadované kvalitě, s termínem dokončení do 31.07.2019 za nabídkovou cenu díla 
poníženou o smluvní pokutu. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

--- 
 

4. Žádost Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí o 4 
vyhrazená parkovací místa v prostoru před školou. 

 
Dopravní komise se seznámila s žádostí Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí 
nad Orlicí o 4 vyhrazená parkovací místa v prostoru před školou u vjezdové brány a před kašnou 
(příloha č. 3). Dopravní komise nesouhlasí s umístěním vyhrazených parkovacích míst v prostoru parku 
Kociánka. V docházkové vzdálenosti je bezplatná parkovací plocha v areálu bývalé Perly. 
 
Stanovisko DI Policie ČR: souhlasné stanovisko ze dne 28.01.2019, viz příloha žádosti. 
 
Stanovisko DSS: doporučujeme, aby si škola zřídila parkovací plochu na pozemcích školy. Část 
prostranství Kociánka byla zřízena jako park, z tohoto důvodu je nevhodné v tomto místě umísťovat 
parkoviště. V blízkosti školy je dostatek parkovacích míst, v docházkové vzdálenosti parkovací plocha 
v areálu bývalé Perly. 
 
Stanovisko ORM: nedoporučujeme z důvodu zvýšení intenzity provozu a stání aut v obytné zóně. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí neschválit žádost Vyšší odborné školy a střední 
školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí o umístění 4 vyhrazených parkovacích míst. 
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Výsledek hlasování: 

Pro:  7 Proti:  0 Zdržel se:  1 

 
 

5. Petice občanů ke zřízení vyhrazených míst u Mateřské školy Lentilka. 
 

Dopravní komise se seznámila s peticí občanů ke zřízení vyhrazených parkovacích míst pro rodiče 
u Mateřské školy Lentilka v ul. Heranova (příloha č. 4). Dopravní komise se seznámila se zpracovaným 
projektem k úpravě komunikace u MŠ v ul. Heranova (příloha č. 5), kde dojde k rozšíření ze současných 
4 parkovacích míst nově na 11. Dopravní komise souhlasí po provedených stavebních úpravách 
s vyhrazením 4 parkovacích míst nejblíže vchodu do MŠ, umístěním svislého dopravního značení IP 12 
„Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E 13 „ 4x Parkování s parkovacím kotoučem max. 1 hod., Po – Pá 
7:00 – 9:00 a 14:00 – 16:00“. Zároveň je třeba po provedených úpravách vhodným vodorovným 
dopravním značením zajistit, aby v prostoru točny neparkovala vozidla, která brání otáčení vozidel. 
 
Stanovisko DSS: doporučujeme vyhradit zadní 3 parkovací místa za místem pro přecházení k zajištění 
obslužnosti MŠ Lentilka, např. umístěním svislého dopravního značení IP 12 "Parkoviště" s dodatkovou 
tabulkou E 13 "3x vyhrazeno pro MŠ Lentilka v době 7:00 - 9:00 a 14:00 - 16:00 hod.". Případné umístění 
a znění DZ zpracuje odbor rozvoje města. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit instalaci dopravního značení IP 12 
„Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E 13 „4x Parkování s parkovacím kotoučem max. 1 hod., Po – Pá 
7:00 – 9:00 a 14:00 – 16:00) v prostoru u vchodu do MŠ Lentilka v ul. Heranova. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  8 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
6. Zjednosměrnění sídliště Štěpnice. 

 
Předseda dopravní komise Ing. Kokula seznámil členy se situací dopravního značení 
pro zjednosměrnění sídliště Štěpnice (příloha č. 6). Dopravní komise bere na vědomí předložený 
projekt jednosměrných ulic sídliště Štěpnice. 
 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

--- 
 
Různé: 

A) Napojení silnice II/315 na silnici I/14 křižovatkou okružního typu. 
Předseda komise informoval členy o připravovaném projektu k napojení silnice II/315 na silnici 
I/14 křižovatkou okružního typu pro budoucí zajištění obslužnosti průmyslové zóny. Zároveň 
upozornil na nesoulad se studií obchvatu města, kterou nechalo zpracovat Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. 

B) Úsekové měření rychlosti. 
Místostarosta města informoval o možnosti zřídit úsekové měření rychlosti ve městě a 
v okolních obcích, které projevily zájem o umístění tohoto zařízení. V současné době probíhají 



strana 4 

informativní schůzky s městy, která již mají zkušenosti s úsekovým měřením rychlosti. 
V loňském roce bylo provedeno statistické měření ve vytypovaných úsecích komunikací ve 
městě. Je oslovena odborná firma a současně probíhá příprava k automatizovanému 
předávání přestupků od městské policie na odbor dopravy. 
 

C) Obnova vodorovného dopravního značení. 
Dopravní komise požaduje včasnou obnovu vodorovného dopravního značení po městě. Dále 
bylo upozorněno na poškozené zábradlí u přechodu pro chodce u společnosti Rieter CZ. 

 

 
Termín příštího jednání: dle potřeby v roce 2019. 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 16:45 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1. Statut dopravní komise. 

2. Plán činnosti dopravní komise. 

3. Žádost VOŠ a SŠZS o vyhrazená parkovací místa. 

4. Petice občanů o vyhrazená místa u MŠ Lentilka. 

5. Situace řešení prostoru u MŠ v ul. Heranova. 

6. Situace dopravního značení jednosměrných ulic sídliště Štěpnice. 

 

Zapsal: lic. Jaroslav Škarka zapisovatel 20.02.2019 
 

Ověřil: Ing. Michal Kokula předseda dopravní komise 20.02.2019 
 

 


