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Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 1/2021 ze dne 22.06.2021 

č. j.: MUUO/27555/2021/DSS/ska 
č. spisu: dss-dk/4648/2021 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Jan Zábrodský, Jan Dvořák 

Neomluveni: Pavel Čáslavka, MBA, Ing. Josef Kopecký, Petr Pirkl, DiS. 

Hosté: Michal Nezdařil – zástupce vedoucí odboru rozvoje města 

Zapisovatel: lic. Jaroslav Škarka, MPA 

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

Program jednání: 

1. Parkoviště Hylváty. 
2. Parkoviště Kladská. 
3. Rozšíření parkovacích míst v ul. Popradská. 
4. Rozšíření parkovacích míst v ul. Špindlerova. 
5. Přechod pro chodce na Starých Oldřichovicích. 
6. Přechod pro chodce na křižovatce ul. Lochmanova a Pickova. 
7. Různé. 

 

Předseda dopravní komise zahájil jednání v 15:30 hod. Zdůvodnil neaktivitu dopravní komise 
pandemickou situací. Sdělil, že komise jsou účastni pouze čtyři členové, tudíž není usnášeníschopná 
na základě ustanovení § 122 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání proběhne, pouze 
nevzejdou konkrétní usnesení pro radu města. Následně přivítal Michala Nezdařila, zástupce vedoucí 
odboru rozvoje města. 

1. Parkoviště Hylváty. 
 

Dopravní komise se seznámila s projektem Parkoviště v Hylvátech (příloha č. 1), který odprezentoval 
M. Nezdařil. Sdělil, že projektová dokumentace je hotová, stavební povolení vydané. Realizace je 
plánovaná v letošním roce. Během diskuze bylo především upozorňováno na potřebu budovat širší 
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parkovací místa než je minimální požadavek příslušné ČSN. Cílem projektu je ulevit parkování u 
bytových domů a přesunout parkující vozidla z prostoru od řeky. 
Přítomní členové komise berou informaci na vědomí. 

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

 
2. Parkoviště Kladská. 

 
Dopravní komise se seznámila s projektem Parkoviště v ul. Kladská (příloha č. 2), kterou také představil 
M. Nezdařil. Projektová dokumentace je připravena, je vydané stavební povolení. Cílem je ulevit 
přetíženému sídlišti Štěpnice od parkujících vozidel. Město bude nadále hledat vhodná místa 
k vytvoření parkovacích míst. Přítomní členové komise berou informaci na vědomí. 

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

 

3. Parkovací místa v ul. Popradská. 
 

Dopravní komise se seznámila s připravovanou studií parkovacích míst v ul. Popradská (příloha č. 3). 
Zatím je pouze vyznačen prostor pro zadanou studii. Záměr je shodný jako u předcházejícího bodu. 
Parkovací místa budou zřízena na úkor nevyužívaného chodníku. Přítomní členové komise berou 
informaci na vědomí. 

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

4. Parkovací místa v ul. Špindlerova. 
 

Dopravní komise se seznámila s projektem parkovacích míst v ul. Špindlerova (příloha č. 4). Byly 
předloženy tři varianty řešení, kdy třetí byla vytvořena na základě připomínek obyvatel a se kterou se 
ztotožňují také přítomní členové komise. Nyní je to ve fázi projektových příprav. Přítomní členové 
doporučují prověřit možnost finanční spoluúčasti obyvatel bydlících v těchto bytových domech. 
Realizace bude zahájena dle finančních možností města. Přítomní členové komise berou informaci 
na vědomí. 

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

 
 

5. Přechod pro chodce ve Starých Oldřichovicích. 
 

Dopravní komise se seznámila s písemným podnětem k vytvoření přechodu ve Starých Oldřichovicích 
přes silnici II/360 v místě mezi železničním přejezdem a autobusovými zastávkami (příloha č. 5). 
Členové komise nedoporučují umístit přechod pro chodce z důvodu nedostatečných prostorových 
podmínek při dodržení platných ČSN. 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
--- 
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6. Přechod pro chodce na křižovatce ul. Lochmanova a Pickova. 
 

Dopravní komise se seznámila s úkolem rady města k prověření možnosti vytvořit přechod pro chodce 
v ul. Lochmanova a Pickova. Členové komise se shodli na potřebě v tomto místě usměrnit často 
přecházející chodce a doporučují nechat zpracovat studii k umístění přechodu pro chodce v této 
křižovatce. 

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

 

Různé: 

A) Zákaz stání na křižovatce ul. Na Štěpnici a Popradská. Podnět k umístění svislého dopravního 
značení zákazu stání v prostoru trafostanice na křižovatce ul. Na Štěpnici a Popradská. 
Stanovení dopravního značení a realizaci vyřídí správce komunikací. 

B) Zrušení chodníku v ul. Na Štěpnici. Podnět ke zrušení nepoužívaného chodníku v ul. Na 
Štěpnici naproti bytovému domu čp. 1268 a 1269 ze směru od trafostanice a k vytvoření 
dalších parkovacích míst s vyřešením zastávky městského autobusu. Zadat zpracování studie 
odboru rozvoje města. 

 

 
Termín příštího jednání: dle potřeby v roce 2021. 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 16:45 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1. Parkoviště v Hylvátech. 

2. Parkoviště Kladská. 

3. Parkovací místa v ul. Popradská. 

4. Parkovací místa v ul. Špindlerova. 

5. Podnět k zřízení přechodu pro chodce ve Starých Oldřichovicích. 

 

Zapsal: lic. Jaroslav Škarka, MPA zapisovatel 25.06.2021 
 

Ověřil: Mgr. Pavel Svatoš 
předseda dopravní 
komise 

25.06.2021 
 

 


