Informace na jednání Zastupitelstva města Žatec konaného dne 05.09.2016
Na jednání Zastupitelstva města Žatec dne 27.06.2016 byl podán podnět obyvatel ulice Mánesova
a Čelakovského ohledně dopravní situace v těchto ulicích (viz druhá strana). Podnětem se
zabývala dopravní komise na svém zasedání dne 20.07.2016 a přijala usnesení č. 45/16:
45/16 Dopravní komise projednala žádost pana Aleše Zajíce podanou na jednání Zastupitelstva
města Žatec dne 27.06.2016 týkající se parkování vozidel v ulici Čelakovského a
Mánesova. Pan Zajíc se osobně zúčastnil projednávání tohoto bodu v dopravní komisi a
upřesnil důvody podání žádosti. Dopravní komise konstatovala, že komunikace byla
rekonstruována před cca 10 lety a dosud nebyly k této rekonstrukci a dopravnímu řešení
ulice připomínky. Provedení stavebních úprav (zúžení chodníků apod.) by vyžadovalo
nemalou investici města do komunikace, která má zcela neporušený povrch a rekonstrukci
nevyžaduje. Zároveň v ulici Mánesova vzhledem k podélnému sklonu komunikace a řešení
vjezdů k přilehlým nemovitostem, by o mnoho jiné stavební řešení žádná rekonstrukce
zřejmě nepřinesla. Navrhované částečné stání na chodníku je bez stavebních úprav
nerealizovatelné s ohledem na výši obrubníků a také s ohledem na šířku chodníků, kdy lze
očekávat jednak nesouhlas PČR a jednak také nesouhlas části občanů, kteří preferují pěší
dopravu před automobilovou. Řešením není ani zjednosměrnění komunikace, jelikož
vzhledem ke specifiku těchto dvou ulic s ohledem na jejich podélný sklon je nutno
zachovat obousměrný provoz pro možnost zajet k nemovitostem z obou směrů. Dopravní
komise si je vědoma problematiky parkování v době zvyšujícího se počtu vozidel a
generační obměně obyvatel ulic a s tím narůstající komplikace. Na druhou stranu jsou
dopravní předpisy, v rámci kterých je třeba se pohybovat. Také je nutno konstatovat, že i
město a Městská policie toleruje parkování, které není zcela podle předpisů, protože jinak
by ve městě ubylo neúměrné množství parkovacích míst. Je ale také nutno požadovat po
obyvatelích ulic, aby i mezi sebou našli shodu a toleranci v parkování, přičemž nelze
případné nedobré sousedské vztahy řešit dopravním značením či investicí do rekonstrukce
veřejné komunikace.
Dopravní komise v současné době nedoporučuje radě města provádět žádné stavební
úpravy či úpravy v dopravním značení.
Rada města Žatec projednala stanovisko dopravní komise na svém jednání dne 01.08.2016 a
přijala usnesení č. 194/16, bod 1.2.:
1.2. Rada města Žatce projednala usnesení dopravní komise č. 45/16 a bere na vědomí
stanovisko dopravní komise k žádosti obyvatel ulice Mánesova a Čelakovského, předložené
dne 27.06.2016 na jednání Zastupitelstva města Žatce.
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