Zápis
z jednání dopravní komise konané dne 13.04.2016
na MÚ v Žatci
Přítomni:
členové:
omluven:
tajemník komise:
hosté:

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

22/16 Dopravní komise projednala podnět zastupitelky města Mgr. Evy Kapicové z jednání
zastupitelstva města dne 30.03.2016, aby v ul. Šafaříkova (která je momentálně
obousměrná) byl alespoň po jedné straně dán zákaz stání, z důvodu špatné průjezdnosti
vozidel. Dopravní komise nedoporučuje umístit dopravní značku zákazu stání ani z jedné
strany ulice.

Hlasování: 5 pro

1

23/16 Dopravní komise projednala žádost pana Milana Řezáče a nedoporučuje schválit vydání
výjimky pro vjezd vozidla RZ 1U5 5166 za účelem rybaření na cyklostezku ve směru od
Uhelných skladů.

Hlasování: 5 pro
24/16 Dopravní komise projednala žádost pana Vladimíra Havla a doporučuje schválit vydání
výjimky pro vjezd vozidla RZ 2U9 3521 na cyklostezku z důvodu jediného příjezdu
k zahrádce v ul. U Oharky. Zároveň dopravní komise upozorňuje, že tato výjimka je na
vjezd, nikoliv na parkování vozidla na cyklostezce či travnaté ploše.

2

Hlasování: 5 pro

3

25/16 Dopravní komise projednala žádost Českého rybářského svazu, z.s. a doporučuje schválit
vydání výjimky pro vjezd vozidla RZ 6U0 7800 a RZ 4U7 7517 na cyklostezky podél
Ohře v Žatci z důvodu výkonu práva rybářské stráže.

Hlasování: 3 pro, 2 proti

4

26/16 Dopravní komise projednala žádost pana Milana Panovského a doporučuje schválit
zřízení obecného vyhrazeného parkoviště pro držitele parkovacího průkazu osoby se
zdravotním postižením v ulici U Jezu v Žatci poblíž č. 2297.

Hlasování: 5 pro

5

27/16 Dopravní komise opakovaně projednala žádost ing. Ilony Distlové (usnesení DK č. 85/15)
a po zvážení důvodů žádosti doporučuje schválit vyznačení vodorovné dopravní značky č.
V12d – zákaz stání naproti výjezdu z garáže č. 867 v ul. Francouzské v Žatci.

Hlasování: 5 pro
28/16 Dopravní komise vyslechla informaci o jednání dne 12.04.2016 v ulici Stroupečská v Žatci
s panem Ivo Valáškem ohledně dopravní situace v lokalitě rodinných domů. Schůzka se
uskutečnila za účasti pana Pešiny, pana Dobruského a pana Solara. Na schůzce bylo
dohodnuto, že na jednání dopravní komise bude předložen návrh na umístění dvou
zpomalovacích prahů v této lokalitě z důvodu zklidnění dopravy. Jiné opatření nezabrání
stávajícím ojedinělým excesům některých řidičů, kteří zde jezdí rychle a neohleduplně.
Ředitel MP pan Solar dále přislíbil častější kontrolu tohoto místa zejména v odpoledních
hodinách, kdy zejména dle sdělení pana Valáška k nebezpečným situacím dochází.
Dopravní komise po projednání doporučuje zpomalovací prahy umístit.

Hlasování: 5 pro

6

29/16 Dopravní komise projednala podnět pana Pavla Milfaita ve věci vyznačení vodorovného
dopravního značení v ul. Třebízského v Žatci, vyznačující jednotlivá parkovací místa.
Tímto podnětem se dopravní komise zabývala již v roce 2014, kdy usnesením č. 43/14
nedoporučila parkovací stání vyznačovat. Dopravní komise po projednání opětovně
nedoporučuje tato místa vyznačovat, protože se nejedná o parkoviště.

Hlasování: 5 pro
30/16 Dopravní komise projednala podnět společnosti VHV s.r.o a doporučuje, aby podél areálu
společnosti VHV s.r.o. byl na hranu vozovky ulice Husova v Žatci osazena obruba
zabraňující poškozování vozovky a travnatého pásu parkujícími nákladními vozidly.
Obrubu doporučuje dopravní komise osadit až na konec ulice k začátku křižovatky s ulicí
Plzeňskou. DK doporučuje využít nabídku na finanční či materiální spoluúčast společnosti
VHV s.r.o.
Hlasování: 5 pro

7

8

9

10

31/16 Dopravní komise opakovaně projednala podnět společnosti Chmel-stav s.r.o. ohledně
umístění dopravní značky zákazu stání v ulici Šafaříkova v úseku od vjezdu do areálu
společnosti směrem k ul. Dukelská. Dopravní komise na svém jednání dne 20.01.2016
usnesením č. 05/16 pro nadbytečnost umístění této dopravní značky nedoporučila.
Dopravní komise po projednání opakované žádosti setrvává na svém stanovisku, že
nedoporučuje tuto dopravní značku umístit. Nákladní vozidla či autobusy vyjíždějící
z areálu společnosti Chmel–stav s.r.o. najíždějí do křižovatky tak, že plochu, kde parkují
vozidla nevyužívají, tzn. nejedou podél obrubníku, ale musí si najet. Umístění dopravní
značky zákazu stání tedy zbytečně ubere parkovací místa v této lokalitě. Dopravní komise
dále nedoporučuje osazovat dopravní značky zákazu vjezdu nákladních vozidel a
autobusů na křižovatce ulice Dukelské a Šafaříkova, jelikož není pravděpodobné, že by
řidiči těchto vozidel jezdily dále do těchto ulic. Tudíž není prozatím důvodu tyto dopravní
značky osazovat.

11

12

Hlasování: 5 pro

13

32/16 Dopravní komise projednala opakovanou žádost společnosti Chmel-stav s.r.o. (ze dne
01.04.2016) ohledně rozšíření vozovky a odstranění zeleného pásu vč. části chodníku
v ulici Dukelská v Žatci před křižovatkou s ulicí Šafaříkova ve směru od ul. Pražská.
Dopravní komise opětovně nedoporučuje provádět jakékoliv zbytečné stavební úpravy
ulice Dukelské a trvá na svém usnesení č. 17/16.

Hlasování: 5 pro

14

33/16 Dopravní komise projednala a doporučuje schválit zřízení vyhrazeného parkoviště před
hotelem U Hada pro tři vozidla na náměstí Svobody v Žatci společnosti JLF GROUP s.r.o.

Hlasování: 5 pro
34/16 Dopravní komise projednala a doporučuje, aby v ulicích, kde je v současné době
parkováno na nezpevněných plochách mezi vozovkou a obrubníkem, bylo dle potřeby
provedeno zpevnění položením štěrku. Tím bude umožněno parkování vozidel a zlepší se
vzhled města. Odbor rozvoje ě majetku města by po schválení toho postupu
zastupitelstvem města, mohl na vhodných místech tyto úpravy postupně provádět.
Hlasování: 5 pro

Zapsala: Kopřivová

Lubomír Pešina
předseda dopravní komise
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