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Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 4/2017 ze dne 13.12.2017 

č. j.: MUUO/40256/2017/DSS/klem 
č. spisu: DK/1439/2017 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: P. Pirkl, Dis.,  

Hosté: Ing., Bc. M. Faltus, por. J. Kaplan, Dis., Ing. P. Matys 

Zapisovatel: Ing. Marcel Klement 

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

Program jednání: 

1. Řešení jednosměrného provozu na sídlišti Štěpnice. 
2. Žádost o vyřešení parkování před budovou MŠ Lentilka. 
3. Žádost o vyřešení parkování před vjezdem do garáží v ulici 

Popradská č. p. 1443 - 1444. 
4. Stavební úpravy ulic Mazánkova a Družstevní. 
5. Různé. 

 

 
 
 
 

1. Řešení jednosměrného provozu na sídlišti Štěpnice. 
 

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání č. 100 dne 23.10.2017 vyzvala dopravní komisi 
k systémovému řešení jednosměrného provozu na sídlišti Štěpnice s termínem do 31.12.2017.  
Návrh úpravy celého sídliště Štěpnice zpracovaný Ing. Kokulou (příl. č. 1 a). 
Návrh zjednosměrnění části sídliště zpracovaný architektem pro ORM (příl. č. 1 b). 
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Stanovisko PČR DI ÚO: Navrženou koncepci podporuje a má tyto připomínky: a) ulici U Hřiště nechat 
tak, jak je v současné době (důvodem jsou rozhledy v křižovatce ul. U Hřiště), b) neměnit směr jízdy 
v ul. B. Němcové, c) celou ul. Polní nechat obousměrnou (zklidněný přístup na zahrádky a garážím 
mimo okružní křižovatku), d) hlavní priorita z důvodů aktuální situace – nehodovosti, je zrušení  kolizní 
proluky mezi ul. Heranovou a Popradskou a zřízení nové křižovatky, a to z důvodů zvýšené nehodovosti 
doporučuji provést úpravu neprodleně, e) z důvodu zajištění plné funkčnosti PČR ponechat 
obousměrnou ul. Dělnická, f) doporučuji zvlášť řešit dopravní situaci mezi Novou Louží a ZŠ. 
Na závěr bych upozornil zaměnit DZ „Stop, dej přednost v jízdě“ za DZ „Dej přednost v jízdě“ od výjezdu 
od Penny, k silnici II/315. 
 
Stanovisko odboru DSS: Požaduje předložit zpracovanou projektovou dokumentaci s dopravním 
značením a stavebními úpravami, které budou projednány s Policií ČR DI Ústí nad Orlicí, a také 
s vlastníkem komunikací městem Ústí nad Orlicí, odborem rozvoje města. V předloženém návrhu se 
otočením jednosměrného provozu v ul. B. Němcové vyřeší výjezd na frekventovanou silnice II/360    ul. 
Letohradská, provoz vozidel zůstane stejný, auta nepojedou ze sídliště, ale obráceně do sídliště, nikdo 
nebude objíždět až na ul. Popradskou. Zjednosměrněním části ulice Polní bude více zatížena část ul. 
Příčná, bude větší provoz na výjezdu z ul. Polní na silnici II/360 ul. Letohradská.   
 
Stanovisko ORM: Odbor rozvoje města souhlasí s navrženými obecnými doporučeními řešení dopravní 
obslužnosti v dané lokalitě. Bod 3 a 4 jsou mimo území zasažené rekonstrukcí podzemních sítí a 
následnou rekonstrukcí povrchů, ale jejich realizací by došlo jistě ke zlepšení stávajícího stavu. 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit studii zjednosměrnění sídliště 
Štěpnice se zapracováním připomínek z dnešního jednání. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
2. Žádost o vyřešení parkování u MŠ Lentilka. 
 
Mateřská škola Lentilka zaslala žádost o vyřešení parkování před budovou MŠ (viz. příl. č. 2). Zde mimo 
jiné uvádí, že je nedostatečný prostor pro vjezd a výjezd aut a malý prostor pro otáčení vozidel. Dále 
chtějí vyřešit zákaz parkování před zadní bránou u MŠ. 
 
Stanovisko odboru DSS: Souhlasí, je třeba požádat o stanovení. 
 
Stanovisko ORM: V následujícím roce se uvažuje nad úpravou příjezdové komunikace a současně dojde 
i ke změně dopravního značení. Bude zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2018. Parkování před zadní 
bránou doporučujeme upravit pomocí vodorovného dopravního značení V12b na náklady žadatele.  
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Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise na svém předchozím jednání doporučila schválit Radě města Ústí nad Orlicí  umístění 
DZ IP 13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem, s dodatkovou tabulkou „Platí Po – Pá, od 06:00 h do 
16:00 h“, která se umístí na začátek zálivu ve směru k ul. Heranova.  
 
Zákaz parkování před zadní branou MŠ, vyplývá z obecného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, proto Dopravní komise nedoporučuje Radě města Ústí nad Orlicí 
schválit další změny v dopravním značení. 
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
3. Žádost o vyřešení parkování před vjezdem do garáží v ulici Popradská č. p. 1443 – 1444. 
 
Odbor DSS obdržel žádost (viz. příl. č. 3), kde se mimo jiné uvádí, že vozidla, která parkují před garážemi 
č. 107 a č. 121 v ul. Popradská č. p. 1443 – 1444, znemožňují bezpečný vjezd a výjezd. Poukazují na 
skutečnost, že před sousedním domem je umístěna DZ „Zákaz stání“. 
 
Stanovisko odboru DSS: Pokud bude umístěna dopravní značka, tak zde nebude moci parkovat asi 8 
vozidel a místa je zde dost asi 3,5 metru. Zjistit, kdo povolil DZ u vedlejšího domu. Navrhujeme prořezat 
stromy u nevyužívaného parkoviště za restaurací Typos, nainstalovat zde veřejné osvětlení a provádět 
kontrolní činnost MP pomocí kamerového zařízení, které je zde nainstalované. 
 
Stanovisko ORM: Doporučuje sjednotit parkování u domu č.p. 1443-1444 a čp. 1441-1442 do stejného 
režimu a přiklání se k odstranění DZ u domu čp. 1441-1442. Prostoru pro výjezd z garáží je v těchto 
místech dostatek.  
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit  odstranění stávajících dopravních 
značek zakazující stání u domu č.p. 1441 – 1442 a úpravu stávajícího parkoviště za restaurací Typos. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
4. Žádost o vyjádření k úpravě ulic Mazánkova a Družstevní.  
 
ORM předložil k projednání úpravu ulic Družstevní a Mazánkova, které se v současné době projektují. 
V ulici Mazánkova dochází k rozšíření komunikace na úkor v současné chvíli zbytečně širokého 
chodníku (viz. příl. č. 4). V ulici Družstevní dochází k výškovému srovnání chodníku a komunikace a 
vzniknou zde parkovací místa (viz. příl. č. 5). 
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Stanovisko odboru DSS: Neprojednáno. 
 
Stanovisko ORM: viz. předložený návrh. 
 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise nedoporučuje Radě města Ústí nad Orlicí ve věci rozhodnout, protože byl materiál 
zaslán pozdě a nebyl dostatečný prostor k seznámení se materiály. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
5. Různé. 
 
Městská policie obdržela dne 12.12.2017 e-mailem tuto žádost. 
Žádáme tímto o řešení situace v ulici Na Výsluní. Rodiče dovážející své děti do školky se chovají 
naprosto bezohledně, například řidič vozu Opel, RZ: 4E72082 nám opakovaně blokuje výjezd z garáže 
a to i po dobu několika desítek minut. Dnes zablokoval řidič vozu 6AN 2440 výjezd z ulice, protože 
zaparkoval svůj vůz tak, že nenechal dostatečný průjezd. V posledních 14 dnech se množí případy, že 
jeden z rodičů odvádí dítě a druhý zůstává v nastartovaném vozidle a obtěžuje takto hlukem i 
zplodinami i více než 20 minut. Vzhledem k tomu, že řidiči naprosto nereagují na vysvětlování a zdvořilé 
upozornění, žádáme o řešení situace. 
Děkuji za odpověď. S pozdravem ing. Vítězslav Bucháček, tel 739 820 025 
  
Stanovisko odboru DSS: Neprojednáno. 
 
Stanovisko ORM: Neprojednáno. 
 
Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Dopravní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí zvýšit kontrolní činnost Městské policie v době 
od 06:30 h do 08:00 h v ulici na Výsluní. 
 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
 
Termín příštího jednání: dle potřeby v roce 2018. 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 16:50 h. 
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Přílohy zápisu: 
1. Mapa části sídliště Štěpnice. 
2. Žádost MŠ Lentilka - parkování. 
3. Žádost D. Skalické a Ing. Paukertové - parkování ul. Popradská. 
4. Stavební úpravy ul. Mazánkova. 
5. Stavební úpravy ul. Družstevní. 
6. Prezenční listina ze dne 13.12.2017. 
 
 

Zapsal: Ing. Marcel Klement zapisovatel 13.12.2017 
 

Ověřil: Ing. Michal Kokula 
předseda dopravní 
komise 

13.12.2017 
 

 
 
 


