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Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 1/2018 ze dne 21.03.2018 

č. j.: MUUO/11262/2018/DSS/ska 
č. spisu: DK/2381/2018 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Ing. Petr Vašek, Zdeněk Nezval 

Hosté: Ing. arch. Eva Holásková 

Zapisovatel: lic. Jaroslav Škarka 

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

Program jednání: 

1. Řešení jednosměrného provozu na sídlišti Štěpnice. 
2. Centrální příjem nemocnice. 
3. Rekonstrukce ul. Polská. 
4. Koncepce cyklistické dopravy. 
5. Studie obchvatu I/14. 
6. Žádost o změnu dopravní situace u čerpací stanice v ul. 

Královehradecká a ul. Ježkova. 
7. Různé. 

 

 

 

1. Řešení jednosměrného provozu na sídlišti Štěpnice. 
 

Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy komise s aktuální verzí řešení jednosměrek na sídlišti 
Štepnice (příloha č. 1). Bylo navrženo zobousměrnit část ul. Heranova a část ul. Jana a Jos. Kovářů, 
aby byla vytvořena ucelená část s vnitřním blokem tvořeným z jednosměrek. 

  
Stanovisko odboru DSS: Požaduje předložit zpracovanou projektovou dokumentaci s dopravním 
značením, které bude projednáno s Policií ČR DI Ústí nad Orlicí, a také s vlastníkem komunikací 
Městem Ústí nad Orlicí, odborem rozvoje města. 
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Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit zpracování projektu dopravního 
značení na podkladu studie zjednosměrnění sídliště Štěpnice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

 
2. Seznámení s dopravní situací u centrálního příjmu Orlickoústecké nemocnice. 

 
Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy se situací dopravního režimu u stavby centrálního příjmu 
nemocnice, kterou vypracovalo sdružení architektů EP – PAK (příloha č. 2). 
 
Stanovisko PČR DI ÚO: Odsouhlasena varianta se společným výjezdem sanitek a vozidel z parkoviště 
dle předložené situace. 
 
Stanovisko odboru DSS: Upozorňuje na skutečnost, že napojení centrálního příjmu (komunikace a 
parkoviště) na místní komunikaci ul. J. a J. Kovářů způsobí velký nárůst silniční dopravy v této 
v současné době zklidněné ulici. Doporučuje vést provoz na parkoviště areálem nemocnice. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise bere na vědomí situaci centrálního příjmu Orlickoústecké nemocnice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

3. Seznámení se studií rekonstrukce ul. Polská. 

 
Předseda komise Ing. Kokula seznámil členy se studií rekonstrukce ul. Polská ve variantě s a 
bez cyklopiktogramů (příloha č. 3). Po rozsáhlé diskuzi dopravní komise preferuje variantu obsahující 
piktogram cyklisty. 
 
Stanovisko PČR DI ÚO: bez vyjádření vhledem k odevzdání studie den před jednáním dopravní komise 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit variantu č. 2 s vyznačeným 
piktogramem pro cyklisty a začít rekonstrukcí stavebního objektu v ul. Bratří Čapků. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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4. Seznámení se zpracovaným dokumentem Koncepce městské cyklistické dopravy ve městě Ústí 
nad Orlicí. 

 
Dopravní komise se seznámila s koncepcí cyklistické dopravy ve městě, kterou zpracovala společnost 
UDIMO, spol. s r.o. (Příloha č. 4). 
 
Stanovisko PČR DI ÚO: připomínky ke koncepci dopravy byly předloženy při jednání dne 17.01.2018. 
 
Stanovisko odboru DSS: Doporučuje pracovat s touto koncepcí jako s otevřeným dokumentem a 
využívat jako podklad pro jednotlivé projekty komunikací ve městě. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise bere na vědomí dokument Koncepce městské cyklistické dopravy ve městě Ústí 
nad Orlicí a doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí uložit zpracování koncepce dopravy v klidu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 

5. Seznámení s předloženou vyhledávací studií obchvatu I/14. 

 
Dopravní komise se seznámila s vyhledávací studií obchvatu I/14, kterou pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR zpracovala projekční kancelář Valbek, spol. s r.o. (příloha č. 5). 
 
Stanovisko odboru DSS: Doporučuje schválit variantu č. 3, která je navržena nejdál od stávající 
zástavby. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 

Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit variantu číslo 3 dle studie obchvatu 
I/14. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
6. Žádost o změnu dopravní situace u čerpací stanice VEST OIL v ul. Královehradecká a 

Ježkova 

 
Realitní společnost RE/MAX Trend požádala Město Ústí nad Orlicí o vyjádření ke změně dopravní 
situace u čerpací stanice Vest Oil s.r.o. v ul. Královehradecká čp. 1404 (příloha č. 6). Realitní kancelář 
zastupuje majitele nemovitosti ve věci prodeje této nemovitosti a potřebuje pro klienty vyřešit 
otázku vjezdu kamionů. 
Ze silnice I/14 je možný vjezd, ale pouze pro zásobování. V příloze jsou doloženy vlečné křivky, jak pro 
vjezd z ul. Královehradecká, tak z ulice Ježkova. Úpravu napojení a změnu dopravního značení na 
silnici I/14 povoluje Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný silniční správní úřad. Vyjádření 
Města bude podkladem žádosti. 
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Jelikož není znám budoucí záměr klienta realitní kanceláře, dopravní komise nedoporučuje měnit 
stávající stav. 
 
PČR DI ÚO: Příslušné je Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. 
 
Stanovisko odboru DSS: Doporučuje zachování stávajícího stavu dopravy benzinovou pumpou. 
Upozorňuje, že ulice Ježkova je jednosměrná (od sil. I/14 směrem k divadlu), také zákaz zastavení 
v úseku před vjezdem k pumpě není vhodný, protože přilehlá nemovitost má v tomto místě vjezd 
do garáže a na pozemek, což by bylo tímto značením znemožněno. 

 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí neschválit změnu dopravního režimu u 

čerpací stanice Vest Oil s.r.o. v ul. Královehradecká.  
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
7. Různé. 
 
Kerhartice – obchod potravin Adámek 
Za obchodem potravin je umístěné sběrné místo tříděného odpadu, v návaznosti na kolizní situace 
při odvozu nádob pan Adámek žádá o umístění dopravní značky zákaz stání s dodatkovou tabulkou 
s vyznačením pouze dnů, kdy se odváží nádoby na tříděný odpad. 
 
Knapovec – pozor děti 
Požadavek Osadního výboru Knapovec na umístění dopravní značky pozor děti na komunikaci 
za kostelem směrem k novému vodojemu (Od RD paní Drobné po RD pana Velínského, Záleského). 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města neschválit instalaci dopravního značení, jelikož zde platí 
obecná úprava pro zákaz stání a do tohoto prostoru zajíždí pouze zásobování. 
Dopravní komise doporučuje Radě města neschválit instalaci dopravního značení z důvodu nízké 
intenzity provozu a profilu komunikace. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 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 jednosměrných ulic na sídlišti Štěpnice. 

2. Situace centrálního příjmu nemocnice. 

3. Situace studie ul. Polská 
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4. Situace zpracované koncepce cyklistické dopravy. 

5. Situace obchvatu I/14. 

6. Žádost a e-mailová korespondence realitní kanceláře RE/MAX Trend. 

7. Prezenční listina ze dne 21.03.2018. 

 

 

Zapsal: lic. Jaroslav Škarka zapisovatel 21.03.2018 
 

Ověřil: Ing. Michal Kokula 
předseda dopravní 
komise 

21.03.2018 
 

 


