Zápis
z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016
na MÚ v Žatci
Přítomni:
členové:
tajemník komise:
hosté:

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

54/16 Dopravní komise projednala žádost společnosti MIROM BONUS s.r.o. a z důvodu
zajištění vjezdu k nakládací rampě restaurace Bardorána doporučuje radě města schválit
vyznačení vodorovné dopravní značky č. V12b na vozovku mezi chodníky před vjezdem
k rampě čp. 2673.

55/16 Dopravní komise projednala žádost ředitele Domova pro seniory a Pečovatelské služby
v Žatci Mgr. Patra Antoniho a doporučuje radě města schválit vyznačení vodorovné
dopravní značky č. V12a v ulici Písečná naproti čp. 2820. Důvodem je možnost
krátkodobého zastavení vozidel pro možnost zásobování, vyložení nákupu, léků apod.
V současné době řidiči zastavují v této úzké a slepé ulici v protisměru, na chodníku či na
zákazu zastavení a blokují dopravu.
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56/16 Dopravní komise projednala žádost pana Pavla Koutenského a doporučuje radě města
schválit vyznačení vodorovné dopravní značky č. V12d – zákaz stání v ulici Jakubská
v Žatci u čp. 248 mezi přechodem pro chodce s vjezdem do garáže. Důvodem je zamezení
blokování otevírání vrat parkujícími vozidly.

57/16 Dopravní komise projednala žádost MUDr. Blanky Marečkové a nedoporučuje radě
města schválit vyznačení vodorovné dopravní značky č. V12d – zákaz stání v ulici
Malínská před vjezdem do garáže a zahrady čp. 1581. DK doporučuje žadatelce osadit na
vrata upozornění na výjezd a případně řešit přestupky řidičů přes městskou či stání policii.
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58/16 Dopravní komise projednala žádost předsedy Společenství vlastníků bytů ul. U Jezu čp.
2618/2619 ing. Milana Černého a nedoporučuje radě města schválit vyznačení vodorovné
dopravní značky č. V12d – zákaz stání v ulici U Jezu v Žatci před čp. 2618. Dopravní
komise nepovažuje za nutná dopravním značením omezovat stání vozidel, jelikož se jedná
o křižovatku tvaru T a platí zde obecná pravidla provozu. Případné přestupky může řešit
městská či stání policie.

59/16 Dopravní komise projednala žádost ředitelky Základní školy Žatec, Petra Bezruče 2000
Mgr. Zděnky Pejšové a doporučuje radě města schválit osazení dopravní značky č. B11 –
zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou č. E13 s textem „Mimo
zásobování a vozidla Základní školy Petra Bezruče“ v ulici Preslova z důvodu zamezení
blokování příjezdu ke škole parkujícími vozidly.
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60/16 Dopravní komise projednala žádost Penzionu u Divadla a doporučuje radě města schválit
vyhrazení dvou parkovacích míst pro Penzion u Divadla, tedy osazení dopravní značky č.
IP12 – vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou E13 s textem „2 x PENZION U
DIVADLA“ v ulici Dvořákova v Žatci u čp. 32. Jedná se o ubytovací zařízení, kterým je
povolováno zřizování vyhrazených parkovacích míst.

61/16 Dopravní komise projednala podnět týkající se rozhledů na výjezdu z ulice Tyršova na
ulici Pražskou v Žatci. Dopravní komise nedoporučuje osazení zrcadla ani jiné dopravní
opatření.
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62/16 Dopravní komise projednala podnět týkající se rozhledů na křižovatce ulice Šafaříkova
s Politických vězňů v Žatci a nedoporučuje osazení zrcadla pro rozhled do ul. Politických
vězňů. Na křižovatce platí přednost zprava a není nutno zde osazovat zrcadlo pro
„urychlení“ jízdy vozidel.

Hlasování: pro 1, proti 3, zdrželi se 2
63/16 Dopravní komise projednala stížnost pana Libora Mana ve věci krátkodobého stání vozidel
v ulici U Jezu u čp. 2300 a nedoporučuje ve věci konat žádná dopravní opatření (stížnost
v příloze).
64/16 Dopravní komise projednala návrh na změnu územního plánu ve věci umístění čerpací
stanice CNG v ulici Stavbařů u křižovatky s ulicí Volyňských Čechů. V rámci diskuze
bylo na okraj zmíněno, zda tato služba, tzn. možnost čerpání CNG je z hlediska
využitelnosti veřejností a počtu vozidel využívající tento druh pohonu v Žatci vůbec nutná.
K vlastnímu umístění pak dopravní komise doporučuje radě města, aby nejprve bylo
posouzeno, jak se tento záměr dotkne studie na plánované umístění parkovacích míst podél
ulice Stavbařů, včetně uvažované cyklostezky a trasy pro venčení psů. Vybudování
parkovacích míst by mělo být v těchto místech prioritou s ohledem na katastrofální stav
živelného parkování vozidel na nezpevněných plochách. Dále dopravní komise
doporučuje radě města, aby bylo vůbec zváženo řešení celé navazující lokality, posouzena
případná nutnost zachování výstavby halových garáží, případě jiné řešení dotčené lokality
v rámci územního plánu. Navrhovaný zásah do územního plánu výstavbou čerpací stanice
může narušit budoucí využití navazujících pozemků. Dále bylo v rámci diskuze zmíněno,
že pokud se jedná o investiční záměr Žatecká teplárenské a.s., zda by nebylo vhodnější
situovat tuto stanici do jejich vlastního areálu.
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65/16 Dopravní komise projednala návrhy na řešení ulice Politických vězňů v rámci 3. etapy
Technické infrastruktury Pod Kamenným vrškem v souvislosti s pozemkem p.p.č. 4646/20.
Dopravní komise doporučuje variantu č. 2, tzn. zúžení vozovky pouze u dotčeného
pozemku a dopravní řešení dopravními značkami upravujícímu přednost protijedoucích
vozidel.
Doporučená varianta č. 2:

Varianta č. 3a:
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Varianta č. 3b:

66/16 Dopravní komise projednala studie řešení Nerudova náměstí a doporučuje radě města
variantu č. 1 s parkováním u středu náměstí.
Doporučená varianta č. 1:
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Varianta č. 2:

67/16 Dopravní komise po projednání plánovaných bodů diskutovala problematiku výkopových
prací v ulici Svatopluka Čecha, Vrchlického a Politických vězňů. Výkopové práce zde
probíhají neúměrně dlouho, provedené práce zejména z hlediska hutnění se zdají být velmi
nekvalitní. Město by mělo v této věci konat, jednak s ohledem na budoucí kvalitu povrchu
komunikací a zabránění případných škod na infrastruktuře (kvalita přípojek, ochrana
plynových přípojek apod.). Dále by město mělo reklamovat práce po provedených
výkopech v ulici Politických vězňů, kde již došlo k propadu nově položeného asfaltového
koberce. Stejné nebezpeční bude hrozit i v nyní provedené trase výkopu pro kanalizaci.
Město by mělo hlídat harmonogram prací a důsledně kontrolovat hutnění výkopů.
Bez hlasování k tomuto bodu.

Hlasování: všechna usnesení (mimo usnesení č. 62/16) byla schválena jednomyslně
Zapsala: Kopřivová

Ing. Lubomír Pešina
předseda dopravní komise
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Příloha: stížnost p. Libora Mana
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