Zápis
z jednání dopravní komise konané dne 20.07.2016
na MÚ v Žatci
Přítomni:
členové:
tajemník komise:
hosté:

ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka
Kopřivová
Špička, Dobruský, Pataky, Aleš Zajíc (k prvnímu bodu jednání)

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.
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46/16 Dopravní komise projednala návrhy studií na umístění obrub v ulici Husova podél areálu
VHV s.r.o. směrem k Plzeňské ulici. Dopravní komise nejprve konstatuje, že tato studie
úzce souvisí s parkováním kamionů na konci ulice na místě „Klín“. Toto parkování
dopravní komise již opakovaně řešila a na jednání dne 16.12.2015 usnesením DK č. 84/15
doporučila radě města zabránit parkování kamionů na tomto místě umístěním fyzických
zábran. Na jednání zastupitelstva města však tento návrh nebyl schválen. Naopak byla ze
strany města provedena úprava plochy navezením recyklátu, čímž se toto neoficiální
parkoviště začalo ještě více využívat. Dopravní komise upozorňuje radu města, že
k najíždění kamionů na tuto plochu dochází tak, že kamion zastaví na odbočovacím pruhu
a následně na tuto plochu couvá. Toto se děje na komunikaci mimo zastavěné území, kde
je rychlost vozidel dopravním značením snížena na 80 km/h. Tímto zde vzniká velmi
nebezpečné kolizní místo. Nebezpečná kolizní situace nastává rovněž při výjezdu kamionů
z této plochy, kdy jednak najíždějí na nezpevněnou krajnici, přejíždějí jízdní pruhy směrem
k silnici č. I/27, kdy pro tuto dobu zcela zablokují tyto jízdní pruhy. Zároveň ničí obruby a
zelené pásy. Dle sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství je tento sjezd
nepovolený a v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích.
Dopravní komise není proti tomu, aby město umožnilo parkování kamionů z důvodu
nucených bezpečnostních přestávek, ale musí to být na ploše, která má k tomu odpovídající
a dle zákona schválený vjezd a výjezd vozidel. Tak tomu v současné době není.
Dopravní komise tedy doporučuje radě města schválit variantu položení obrub od vjezdu
do areálu VHV s.r.o. až za nepovolený sjezd s tím, že z důvodu zamezení přejíždění nově
položených obrub, budou dočasně podél sjezdu umístěna betonová svodidla „NEW
JERSEY“. Tímto bude zároveň zabráněno parkování kamionů v lokalitě „Klín“.
Pokud je zájmem města tuto plochu pro kamiony využívat, navrhuje dopravní komise, aby
rada města uložila odboru rozvoje a majetku města oslovit odpovědného projektanta
v oboru dopravních staveb, aby posoudil možnosti zřízení sjezdu na tento pozemek
v souladu se zákonem. Pokud bude možno sjezd legálně vybudovat bez neúměrných
finančních nákladů a parkování kamionů tak legalizovat, pak dopravní komise nemá
námitek proti jejich parkování na tomto místě.
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Doporučená varianta s obrubou za vjezd s tím, že budou doplněna betonová svodidla NEW
JWRSEY podél obruby:
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Nedoporučené varianty:
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Fotografie stávajícího stavu:
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47/16 Dopravní komise projednala návrhy studií na propojení cyklostezek za řekou a
doporučuje radě města schválit variantu opravy stávající komunikace na pozemcích města
s vybudováním výhyben a doporučuje v rámci možností tuto akci realizovat ještě
v letošním roce. Dále doporučuje na komunikaci vyznačit odpovídající vodorovné
dopravní značení obdobně jako podél sportoviště a dětského dopravního hřiště.
Odhadované náklady dle studie 3.100.000,- Kč.

7

48/16 Dopravní komise projednala žádost Mgr. Zdeňka Srpa ohledně výjezdu z ulice
Vrchlického na ulici Komenského alej. Dopravní komise doporučuje radě města z důvodu
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na této komunikaci schválit vyznačení
vodorovného dopravního značení pro vyznačení jízdních pruhů dle návrhu odboru dopravy
a silničního hospodářství s tím, aby odbočovací pruhy měli šířku 3 m.

_______________________________________________________________________________
Zdravím,
na základě naší telefonické domluvy žádám o umístění odbočovacích pruhů při výjezdu z Vrchlického
ulice. Neustále se potýkáme s problémem, že si řidiči nenajedou vlevo při odbočování doleva, ale zůstávají
vpravo a tím brzdí ostatní, kteří chtějí jet vpravo. Tato situace nastává několikrát za den a zbytečně to
brzdí plynulost dopravy. Ještě jeden preventivní charakter to bude mít. Stále se stává, že řidiči vjíždí do
zákazu vjezdu z Komenského aleje do Vrchlického ulice. Pokud budou vidět označení na silnici, upozorní je
na to, že tam jet nemají.
Díky za příznivé vyřízení mé žádosti.
S pozdravem
Mgr. Zdeněk Srp
Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Ič. 61357421
Tel.: 606424197

_______________________________________________________________________________
_
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49/16 Dopravní komise projednala podnět odboru dopravy a silničního hospodářství ohledně
problematiky parkování vozidel na nástupní ploše požárních vozidel v ul. Písečná v Žatci.
Dopravní komise doporučuje radě města schválit osazení dopravních značek č. B 29 –
zákaz stání a vyznačení vodorovného dopravního značení č. V12c – zákaz zastavení a č.
V15 – symbol dopravní značky č. B28 – zákaz zastavení dle přiloženého plánku.
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50/16 Dopravní komise projednala podnět ing. Aleše Jelínka z jednání Zastupitelstva města Žatec
ze dne 27.06.2016 ohledně vybudování chodníku v ul. Podměstí u parkoviště u mateřské
školy U Mašinky. Dopravní komise z dopravního hlediska doporučuje radě města
vybudování tohoto chodníku s tím, že dává na zváženou, zda není vhodnější provést spíše
opravy stávajících chodníků ve městě, než budovat chodníky nové.

51/16 Dopravní komise projednala podnět Mgr. Jiřího Karase z jednání Zastupitelstva města
Žatec ze dne 27.06.2016 ohledně parkování vozidel v ulici Lva Tolstého. Dopravní komise
setrvává na svém již několikrát daném stanovisku, že není třeba v současné době provádět
dopravní opatření v této ulici. Návrh na časové omezení parkování ať už v jakékoliv
podobě je dle mínění dopravní komise nerealizovatelné a minulo by se zcela účinkem,
jelikož vozidla by zde tak jako tak parkovala. Doprava v této ulici funguje, kolony se
netvoří, naopak zúžením průjezdního profilu je doprava v této ulici zklidněná.
52/16 Dopravní komise projednala doplněné studie na rekonstrukci ulice Nákladní, variantu č. 4
a variantu č. 5. Dopravní komise doporučuje radě města schválit variantu č. 5, tzn.
variantu s vybudováním chodníku ve zúženém místě pod pneuservisem na nové opěrné
zdi, rekonstrukcí přechodu pro chodce s ostrůvkem a novým chodníkem podél zdi nad ulicí
Nákladní. V rámci projektu bude taktéž řešena plocha před restaurací Nákladní.
Odhadované náklady dle studie 5.100.000,- Kč.
Varianta č. 4 je totožná s variantou č. 5 bez nového chodníku pod pneuservisem.
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Varianta č. 5:

11

53/16 Dopravní komise projednala žádost Žateckého spolku Handicap, z.s. a nedoporučuje
schválit zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst pro tento spolek v ulici Jiráskova
v Žatci. Vyhrazená parkovací místa ve městě jsou vyhrazována pouze výjimečně.
Dopravní komise je toho názoru, že pokud bude toto vyhrazené parkoviště povoleno, může
to spustit lavinu obdobných žádostí od jiných spolků, obchodníků apod.
_______________________________________________________________________________
Dobrý den,
z pověření p. ředitelky Smočekové vznáším dotaz ohledně parkovacího místa v ulici Jiráskova
Žatec.
Vzhledem k ubývání parkovacích míst pro naše klienty Žateckého spolku Handicap z.s. (kterými
jsou senioři a osoby zdravotně postižené - někteří těžce ) a vzhledem k těžkému zdravotnímu
postižení a automobilové dopravě paní ředitelky Smočekové, bychom uvítali zřízení alespoň dvou
parkovacích míst pro náš spolek, který sídlí v ulici výše uvedené.
Děkuji a jsem s pozdravem
Zuzana Schallerová
pracovník v sociálních službách
Žatecký spolek Handicap, z. s.
IČO: 265 95 575
Telefon: 474 770 662
www.handicap-zatec.cz
_______________________________________________________________________________
Hlasování: všechna usnesení byla schválena jednomyslně
Zapsala: Kopřivová

Ing. Lubomír Pešina
předseda dopravní komise
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