Zápis
z jednání dopravní komise konané dne 01.06.2016
na MÚ v Žatci
Přítomni:
členové:
omluven:
neomluven:
tajemník komise:
hosté:

ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš
ing. Dušek
Makuka
Kopřivová
Špička, Dobruský, Pataky, Solar

42/16 Dopravní komise projednala návrh na umístění dopravní značky zákazu stání v ulici
Vrchlického v úseku mezi ul. Lva Tolstého a čp. 2476 z důvodu zajištění průjezdnosti ulice
a zajištění výjezdů z garáží rodinných domů. Odbor dopravy a silničního hospodářství dne
28.04.2016 roznesl do všech schránek v této ulici oznámení o záměru umístit toto dopravní
značení. V návrhu byly dvě varianty, první varianta byla umístit dopravní značku zákazu
stání podél panelových domů od čp. 2476 k ul. Lva Tolstého a druhá varianta byla umístit
dopravní značky zákazu stání podél rodinných domů v úseku od ulice Lva Tolstého k čp.
2476. Ve stanoveném termínu do 23.05.2016 odbor dopravy a silničního hospodářství
obdržel celkem sedm vyjádření od obyvatel dotčeného úseku ulice. Všech sedm vyjádření
doporučilo variantu č. 2, tedy umístit dopravní značku podél rodinných domů. Dopravní
komise po diskuzi doporučuje radě města schválit tuto variantu č. 2. Zároveň k tomu však
dopravní komise konstatuje, že parkující vozidla se přesunou do přilehlých ulic, kde opět
může dojít ke stížnostem na parkování a průjezdnost. DK tedy doporučuje, aby byla
hledána varianta možného vybudování parkovacích míst, např. na travnaté ploše za
panelovým domem obdobně, jako bylo v loňském roce vybudováno parkoviště v další části
u ulice Politických vězňů.
Hlasování: 4 pro
Doporučené varianta č. 2:
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Vyjádření obyvatel ulice:

Miroslav Adler; Jaroslava Vrchlického 2495; ŽATEC
Městský úřad Žatec
Odbor dopravy a silničního hospodářství
p. Jiří Dobruský
nám. Svobody 1
ŽATEC
438 24
Věc: Vyjádření k záměru osazení dopravních značek č.B29 – zákaz stání v ul. Vrchlického
Žatec 20.5.2016
Dobrý den, pane Dobruský,
Obdržel jsem Vaši výzvu k vyjádření k navrženým změnám spočívajících v omezení parkování v ulici
Jaroslava Vrchlického ze žlutého koutku od čp. 2476 k ul. Lva Tolstého z důvodu zajištění průjezdnosti a
zabezpečení vjezdů k jednotlivým nemovitostem.
Předně musím začít otázkou : Proč se dotazujete na názor k osazení dopravních značek č. B29, když při
instalaci vodorovného dopravního značení č. V12c došlo k instalaci bez dotazů, rozhodnutím
neboť bylo třeba značek užít ke zdůraznění zákazu zastavení vyplývajícího z obecné úpravy pravidel
provozu (pokud o tomto značení dopravní komise vůbec rozhodovala). Obdobně je řešena situace vjezdů
k jednotlivým nemovitostem, proč neoznačíte vjezdy k nemovitostem jako v případě čp. 2616? Zde došlo k
označení docela ve dvou vjezdech k uvedené nemovitosti. Na jedné straně v takovém rozsahu, který
neodpovídá jen nutnosti vyjíždět a zbytečně brání dřívějšímu běžnému parkování tří vozidel oproti dnešním
dvěma.
Při takovémto přístupu k dopravní situaci a možnostem parkování, nemůže stačit ani záchytné
parkoviště zbudované nemalým nákladem za čp. 2707-2709 o kousek dál v ul. Jaroslava Vrchlického.
Vjezdy k nemovitosti čp. 2616 jsou rovněž označeny vodorovnou dopravní značkou č. V12c s Vaším
osobním vyjádřením, že majitel nemovitosti musí přece nějak vyjíždět a nebude se s nikým dohadovat. Proč
tedy neoznačíte i ostatní vjezdy majitelů nemovitostí vodorovnou dopravní značkou č. V12c Zákaz
zastavení? Ostatní majitelé nemovitostí nemají stejné potřeby vyjíždět? Pak nebude potřeba instalace
dopravních značek č. B29. Pokud však hodláte instalovat tyto svislé dopravní značky, tak věřím, že
přehodnotíte nutnost a rozsah instalace vodorovného značení.
Teď už jen k připravované změně, osobně pokud to tedy musí být, preferuji instalaci dopravního značení č.
B29 ve variantě č.2, kde jsou na straně nemovitostí od čp. 2476 po čp. 2483 parkovací místa již tak
omezena vjezdy k nemovitostem, které řidiči respektují i bez instalace vodorovných dopravních značek č.
V12c. Na straně proti nemovitostem čp. 2476-2483 je parkování umožněno v celé délce ulice mimo
umístění kontejnerů pro ukládání a svoz komunálního odpadu označeného opět značkou č. V12c, která je
v tomto případě ovšem pochopitelná i když i v tomto případě jde situace zákazu zastavení řešit jinak s
dodatkovou tabulkou pro den svozu.
Jsem však přesvědčen, že při narůstajícím počtu vozidel, toto omezení jen způsobí stejnou situaci v jiné
části ul. Jaroslava Vrchlického či případně ulic sousedních. Vozidla bude třeba někde zaparkovat. K vyřešení
nedobré situace s parkováním by přispělo rozšíření parkovacího prostoru sice na úkor části zeleně, ale
třeba právě před nemovitostmi čp. 2494-95 až 2498-99 pomocí šikmého stání.

Dobrý den,
přikláním k variantě č.2. ( protože na straně u paneláků je více parkovacích míst)
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Jen je potřeba do budoucna zvážit, zda se situace ohledně parkování, a tím pádem problém z
průjezdností velkých aut např. popeláři nepřesune do vedlejší ulice Jar. Vrchlického, která vede
podél RD s č.p. např. 2491,2484,2566. Bohužel už teď když zaparkují auta na obou stranách v této
ulici, znemožňuje to průjezd velkých aut z technických služeb. Auta pak stojí v silnici, troubí a
čekají až přijde majitel některého ze zaparkovaných aut.
S pozdravem
Míla Kovářová

Dobrý den,
využívám možnosti vyjádřit se k navrženým změnám a to omezení parkování v naší ulici Jaroslava
Vrchlického. Bydlím již přes pětadvacet let v bytovém domě č.p. 2499. Průjezd ulicí je sice
komplikovaný, ale nepamatuji se, že by se tu někdy díky parkování v obou směrech stala dopravní
nehoda. Velká auta mají určitě problémy projet a řidiči díky tomu projíždějí ulicí menší rychlostí.
Pokud bude omezené parkování v jednom směru, bude pro nás obyvatele opravdu těžké někde
zaparkovat. U sousedního domu je vybudované parkoviště, ale s velice omezeným počtem
parkovacích míst. Což je opravdu škoda, určitě se předpokládalo i řešení parkování před našimi
domy.
Naší ulicí projíždí více aut díky nové výstavbě rodinných domů. Určitě by situaci také pomohlo,
kdyby se vybudovala silnice z ulice Stavbařů k rodinným domům.
Jinak tedy jsem pro variantu č.2 zákaz stání na straně rodinných domů. Každý dům má vjezd do
garáže a tím je parkovacích míst měně než na protější straně.
S pozdravem Jaroslav Němec

Dobrý den pane Dobruský,
souhlasím s variantou č. 2.
Děkuji
S pozdravem
Lucie Zajícová

Jsem pro variantu č.2.stání u rodiných domků neboť stojící auta brání ve výjezdo z garáží R.D.S pozdravem
Václav Fus,Vrchlického 2482,Žatec

Dobrý den.
Pro bezpečnější výjezd z objektu RD č.p. 2478 na pozemní komunikaci ( nedostatečný výhled přes
stojící vozidla ), preferuji navrženou variantu č. 2.
Jsem s pozdravem,
Josef Koreček

Dobrý den. Jsme majiteli rod.domu v řadové zástavbě ve Vrchlického ulici a opravdu bychom moc
uvítali, kdyby vyšla varianta č.2 /osazení dopravními značkami č.B 29/. Kdo nevyjíždí s garáží
řadovky, nepochopí jak je někdy svízelné! samotné vyjetí. Postavená auta z jedné i z druhé strany
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ulice opravdu blokují normální vyjetí. Doufáme, že zůstane u zdravého selského rozumu a vítězně
vyjde varianta č.2.

S pozdravem

Hana a Václav Kinterovi
Vrchlického 2477

438 01

Žatec

43/16 Dopravní komise projednala podnět ohledně nebezpečného výjezdu z ulice K Perči na
silnici č. II/225 v ulici Pražská. Dopravní komise doporučuje umístit naproti výjezdu
z ulice odrazová zrcadla pro oba směry jízdy. Dopravní komise nedoporučuje omezovat
parkování na ul. Pražská dopravním značením v dotčeném místě. DK doporučuje posečkat
na plánovanou rekonstrukci chodníků a vozovky v této ulici.
Hlasování: 4 pro

------ Přeposlaná zpráva -----Od: "Monika Zemanová" <MonikaKovalcikova@seznam.cz>
Komu: koprivova@mesto-zatec.cz
Odesláno: 13.5.2016 9:03:14
Předmět: prosba o radu
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Dobrý den paní Kopřivová,
Mám dotaz ohledně špatného výhledu při výjezdu z ulice K Perči na ulici Pražská. Nevím, zda je
potřeba oficiální žádost či stížnost, tak prosím o pomoc.
Při výjezdu z ulice K Perči na Pražskou není vůbec vidět z pravé strany když stojí delší (větší) auta
před vojenskou ubytovnou což je v podstatě celý pracovní týden. Čas od času se stane, že stojí i
větší auto po levé straně a to už v podstatě jede člověk na slepo. Opravdu musíme vyjíždět do
půlky křižovatky neb prostě není vůbec z pravé strany vidět. Navíc vozím dítě, tak je výjezd z ulice
o to horší. Samozřejmě nejsem jediná kdo si na to stěžuje. V podstatě celá ulice. Můžete mi prosím
tedy poradit jak mám postupovat, aby se tento problém nějak začal řešit? Např. žádost, stížnost či
petice nebo stačí pouze tento email? Moc děkuji za Vaší pomoc a čas.
Pokud bude potřeba.
S pozdravem a díky
Monika Zemanová

44/16 Dopravní komise projednala žádost Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Žatec o zřízení
druhého vyhrazeného parkovacího místa pro účely parkování služebního automobilu ÚP na
placeném parkovišti v ulici Obránců míru u čp. 1830. Dopravní komise po diskuzi a
hlasování nedospěla k žádnému závěru ohledně této žádosti. DK tedy k této žádosti radě
města nedává žádné doporoučení.
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Zapsala: Kopřivová

Ing. Lubomír Pešina
předseda dopravní komise
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