
strana 1 

 

Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 2/2018 ze dne 20.06.2018 

č. j.: MUUO/21772/2018/DSS/ska 
č. spisu: DK/2381/2018 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Mgr. Pavel Svatoš, Zdeněk Nezval, Rudolf Navrkal 

Hosté: Tomáš Knapovský, DiS. - ORM 

Zapisovatel: lic. Jaroslav Škarka 

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

Program jednání: 

1. Varianty řešení rekonstrukce ul. B. Němcové. 
2. Parkovací stání v ul. Dukelská u čp. 300. 
3. Studie ulic Příčná, Polní, B. Němcové. 
4. Úprava veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle. 
5. Varianty řešení prostoru v slepé části ul. Cihlářská. 
6. Zrušení 2 míst pro vozíčkáře v ul. Nová před čp. 1335. 
7. Zrušení 2 míst pro vozíčkáře v ul. Na Pláni před čp. 1346. 
8. OV Kerhartice – vyznačení prostoru pro cyklisty v ul. Sokolská. 
9. Pěší zóna v ul. T. G. Masaryka. 
10. Bulva – parkování před bytovým domem čp. 447 v Hylvátech. 
11. Úprava okružní křižovatky u Hernychovy vily. 
12. Zjednosměrnění sídliště štěpnice. 

 

 

1. Varianty řešení rekonstrukce ul. B. Němcové. 
 

Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy komise s variantami řešení rekonstrukce ul. B. Němcové 
(příloha č. 1). Dopravní komise preferuje variantu I s parkováním ve směru jízdy vlevo dle současného 
stavu a požaduje prověřit dle ČSN nutnost retardérů umístěných po každých 50 m. 
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Stanovisko DSS: ponechat parkování po stejné straně jako je stávající stav. 
 
Stanovisko ORM: preferuje variantu č. II (parkování po pravé straně jednosměrky) z důvodu vyšší 
kapacity parkovacích stání a pro výhodu pro nejčastější nástup/výstup do vodidla (pozice řidiče). 
Oproti variantě není limitován blízkostí oplocení. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit variantu I rekonstrukce ul. B. 
Němcové. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

 
2. Parkovací stání v ul. Dukelská u čp. 300. 

 
Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy se situací zpevněných ploch v ul. Dukelská u čp. 300 
(příloha č. 2). Dopravní komise nemá připomínky. 
 
Stanovisko DSS: bude požádáno o úpravu stávajících sjezdů. 
 
Stanovisko ORM: doporučuje schválit v předložené variantě. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise bere na vědomí navrženou situaci zpevněných ploch v ul. Dukelská u čp. 300. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

3. Studie ulic Příčná, Polní, B. Němcové. 
 

Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy se studií rekonstrukce ul. Polní, Příčná a B. Němcové. 
(příloha č. 3). Dopravní komise doporučuje přehodnotit umístění zálivů pro parkování v místech 
sjezdů k rodinným domům a v některých úsecích přemístit na druhou stranu. 
 
Stanovisko DSS: bez připomínek. 
 
Stanovisko ORM: doporučuje schválit v předložené variantě. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit úpravu studie rekonstrukce ulic 
Polní, Příčná a B. Němcové dle připomínek komise. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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4. Úprava veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle. 
 

Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy s variantami úprav veřejného prostranství u automobilní 
školy na Dukle (příloha č. 4). Dopravní komise preferuje variantu B z důvodu zřízení většího počtu 
parkovacích míst a zachování širšího středového pásu pro vyjíždění vozidel. Dále upozorňuje 
na nevyřešený prostor na kontejnery tříděného odpadu. 
 
Stanovisko DSS: doporučuje variantu B. 
 
Stanovisko ORM: neupřednostňuje konkrétní variantu. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit variantu A úpravy veřejného 
prostranství u automobilní školy na Dukle s dořešením místa pro kontejnery na tříděný odpad. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

5. Varianty řešení prostoru v slepé části ul. Cihlářská. 
 

Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy s variantami úprav slepé komunikace u garáží v ul. 
Cihlářská (příloha č. 5). Dopravní komise nesouhlasí ani s jednou variantou a doporučuje přepracovat 
návrhy včetně prostoru zeleně na pozemkových parcelách č. 835/7 a 851/7 v k.ú. Ústí nad Orlicí. 
 
Stanovisko DSS: varianta B s parkovištěm. 
 
Stanovisko ORM: upřednostňuje variantu s chodníkem, plocha ze zmenší, dostane řád a chodci na 
trase centrum - Tesco budou chodit po novém chodníku. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit úpravu studie úprav slepé 
komunikace u garáží v ul. Cihlářská. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
6. Zrušení 2 míst pro vozíčkáře v ul. Nová před čp. 1335. 

 
Dopravní komise projednala podnět odboru rozvoje města na zrušení 2 míst pro invalidy v ul. Nová 
před čp. 1333 – 1338. Po rozsáhlé diskuzi komise doporučuje prověřit počet karet pro ZTP a ZTP/P 
v tomto bytovém domě a až poté rozhodnout o zrušení, nebo ponechání s osazením svislými 
dopravními značkami. 



strana 4 

 
Stanovisko DSS: bez připomínek. 
 
Stanovisko ORM: ke zrušení nemá připomínek. 

 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
---  
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
7. Zrušení 2 míst pro vozíčkáře v ul. Na Pláni před čp. 1346. 
 
Dopravní komise projednala podnět odboru rozvoje města na zrušení 2 míst pro invalidy v ul. Na 
Pláni před čp. 1346 z důvodu nedostatku parkovacích míst před uvedeným bytovým domem. 
Dopravní komise doporučuje zrušit 2 vyhrazená místa pro invalidy z důvodu nevyužití a nedostatku 
parkovacích míst v této lokalitě. 
 
Doporučení DSS: není využíváno, zrušit a ponechat prostor pro parkování vozidel. 
 
Doporučení ORM: ke zrušení nemá připomínek. 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města schválit odstranění stávajícího dopravního značení 
označujícího parkoviště pro invalidy v ul. Na Pláni před čp. 1346. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

8. OV Kerhartice – vyznačení prostoru pro cyklisty v ul. Sokolská. 
 
Dopravní komise projednala žádost osadního výboru k umístění svislého dopravního značení č. A 19 
„Cyklisté“ při výjezdu s cyklostezek do ul. Sokolská. Komise zvážila i variantu s umístěním piktogramu 
cyklisty v ul. Sokolská, ale vzhledem ke krátkodobé trvanlivosti vodorovného značení doporučuje 
umístit svislou dopravní značku č. A 19 „Cyklisté“ u výjezdu z vlakového nádraží a před mostem u 
firmy UO TEX. 
 
Doporučení DSS: bez připomínek. 
 
Doporučení ORM: po konzultaci s DI PČR doporučujeme spíše vyznačení piktogramového koridoru 
pro  cyklisty. K vyznačení piktogramů nemá připomínek, ale upozorňuje na finanční náročnost 
zhotovení a obnovování VDZ. 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města schválit instalaci dopravního značení č. A 19 „Cyklisté“ v ul. 
Sokolská na výjezdech z cyklostezky. 
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Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

9. Pěší zóna v ul. T. G. Masaryka. 
 
Dopravní komise projednala podnět odboru rozvoje města k úpravě značení v pěší zóně v ul. T. G. 
Masaryka umístěním jednosměrné ulice ze směru od Mírového náměstí. Po rozsáhlé diskuzi dopravní 
komise nedoporučuje umístění dalšího dopravního značení a doporučuje pouze přemístit stávající 
dopravní značení ze směru do ul. T. G. Masaryka na viditelné místo mimo stávající budovu a z obou 
stran pod značení umístit žlutou retroreflexní fólii. 
 
Doporučení DSS: --- 
 
Doporučení ORM: současný stav je vyhovující. 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města schválit úpravu dopravního značení pěší zóny v ul. T. G. 
Masaryka přemístěním stávajícího dopravního značení na viditelné místo mimo budovu a umístěním 
žlutého retroreflexního podkladu. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

10. Bulva – parkování před bytovým domem čp. 447 v Hylvátech. 
 
Dopravní komise projednala žádost pana Bulvy o vyřešení nedostatku parkovacích míst u bytového 
domu čp. 447 (příloha č. 6). Komise nedoporučuje parkovací plochy vyhrazovat pouze pro rezidenty, 
ale ponechat jako veřejné parkoviště. Komise si je vědoma nedostatku parkovacích stání v této 
lokalitě, a proto by měla být zařazena tato lokalita bytových domů v Hylvátech do zpracovávané 
koncepce dopravy v klidu. 
 
Doporučení DSS: ponechat jako obecné parkoviště. 
 
Doporučení ORM: --- 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města schválit zařazení lokality v Hylvátech u bytových domů 
do připravované Koncepce dopravy v klidu ve městě Ústí nad Orlicí. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

11. Úprava okružní křižovatky u Hernychovy vily. 
 
Dopravní komise projednala podnět odboru rozvoje města k úpravě ostrůvku u okružní křižovatky 
před Hernychovou vilou (příloha č. 7). Komise nedoporučuje úpravu z důvodu zklidnění cyklistické 
dopravy při vjezdu do protisměru v ul. Příkopy. Předseda komise Ing. Kokula informoval, že v 
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budoucnu dojde k úpravě této okružní křižovatky a že Dopravní inspektorát Policie ČR je proti takové 
úpravě. 
 
Doporučení DSS: --- 
 
Doporučení ORM: současný stav je vyhovující, navržená varianta umožní mnohem rychlejší průjezd 
cyklistovi, který vjíždí proti směru vozidel, dojde ke zvýšení možnosti střetu. 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města neschválit stavební úpravu okružní křižovatky u Hernychovy 
vily. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

12. Zjednosměrnění sídliště Štěpnice. 
 
Předseda dopravní komise Ing. Kokula seznámil členy se situací dopravního značení 
pro zjednosměrnění sídliště Štěpnice (příloha č. 8). Dopravní komise na základě diskuze bude dále 
připomínkovat předložený návrh a vrátí se k tomuto bodu na dalším jednání dopravní komise. Komise 
doporučuje dle návrhu zobousměrnění ulice Jana a Josefa Kovářů, aby i návrh značení urgentního 
příjmu byl v souladu s touto situací. 
 
Doporučení DSS: --- 
 
Doporučení ORM: --- 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
--- 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

 
Termín příštího jednání: dle potřeby v roce 2018. 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 17:00 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1. Situace variant ul. B Němcové. 

2. Situace úprav zpevněných ploch v ul. Dukelská čp. 300. 

3. Situace studie ulic Příčná, Polní, B. Němcové. 

4. Úprava veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle. 

5. Situace variant řešení prostoru v slepé části ul. Cihlářská. 

6. Žádost Jiřího Bulvy o vyřešení parkování u bytového domu čp. 447 v Hylvátech. 
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7. Situace úpravy okružní křižovatky u Hernychovy vily. 

8. Situace dopravního značení zjednosměrnění sídliště Štěpnice. 

 

Zapsal: lic. Jaroslav Škarka zapisovatel 20.06.2018 
 

Ověřil: Ing. Michal Kokula 
předseda dopravní 
komise 

20.06.2018 
 

 


