Zápis
z jednání dopravní komise konané dne 04.05.2016
na MÚ v Žatci
Přítomni:
členové:
omluven:
tajemník komise:
hosté:

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

35/16 Dopravní komise projednala návrhy studií na opravu povrchu vozovky v ulici Nákladní
v Žatci včetně návrhu na vybudování chodníku ve zúženém místě (pod pneuservisem). DK
je toho názoru, že z dopravního hlediska s ohledem na stavební a finanční náročnost není
nutno chodník ve zúženém místě budovat. Chodci mohou bezpečně přejít vozovku po
přechodu pro chodce a zúžení funguje jako „přirozená bariéra“ snižující rychlost vozidel.
V ulici je zakázán vjezd nákladních vozidel a autobusů, tudíž zúžení pro osobní vozidla
nečiní žádný bezpečnostní problém. Dopravní komise tedy nedoporučuje provádět
nákladné úpravy na rozšiřování vozovky směrem do parku ke hradbám. Dopravní komise
doporučuje variantu č. 1, tedy ponechat ulici Nákladní ve stávajících šířkových poměrech
s tím, že doporučuje realizovat navrženou úpravu přechodu pro chodce v horní části ulice
včetně vybudování chodníku podél zídky k Nerudovu náměstí (viz varianta č. 2). DK
doporučuje prověřit, zda je nutno na přechodu provádět středový ostrůvek ze stavebních
prvků či zda lze úpravu realizovat v rozumnější variantě z dopravního značení (podobně
jako v ul. Stavbařů u autobusových zastávek). DK dále doporučuje zvážit nutnost opravy
asfaltového povrchu na parkovišti pod Libočanskou brankou, kde jsou velké propady
vozovky a oprava by mohla být vzhledem k postupujícím propadům neúčelná. Odbor
rozvojem a majetku města nechá zpracovat novu studii dle připomínek dopravní komise.
Studie bude opětovně předložena DK k projednání.
Hlasování: 6 pro

1

Varianta č. 1:

2

Varianta č. 2:

3

Varianta č. 3:
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36/16 Dopravní komise projednala návrh studie na rekonstrukci a vybudování nového chodníku
v místní části Radíčeves. Dopravní komise doporučuje schválit studii bez připomínek.
Hlasování: 6 pro
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37/16 Dopravní komise projednala návrh studie na rekonstrukci chodníku a vybudování zálivu
pro zastávku autobusu v místní části Milčeves. Dopravní komise doporučuje studii
schválit s tím, že místo přechodu pro chodce doporučuje zřídit místo pro přecházení.
Hlasování: 6 pro
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38/16 Dopravní komise projednala návrh na opravu povrchu komunikací v ulici Nádražní schody
v Žatci. Dopravní komise doporučuje opravu dle návrhu provést s tím, že upozorňuje na
problém s výškovým uspořádáním jednotlivých vjezdů k nemovitostem a dále na nutnost
zachování stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení.
Hlasování: 6 pro
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39/16 Dopravní komise projednala podnět Žateckého pivovaru a.s. na řešení průjezdnosti kolem
kostela mezi Hošťálkovým a Žižkovým náměstím. Dopravní komise si je vědoma, že
mohou nastat situace, kdy ve zúženém místě zastaví nezodpovědný řidič tak, že vozidlem
zbytečně omezuje provoz. Přesto je toto zúžené místo při ohleduplnosti míjejících se řidičů
průjezdné a dopravní komise prozatím nechce na toto místo osazovat žádné dopravní
značení ani malovat „žluté čáry“. Je to z části i s ohledem na historickou budovu kostela.
ORMM ještě prověří možnosti osazení dopravního značení nebo vodorovného dopravního
značení u orgánů památkové péče. DK tedy zcela nezavrhuje nějaké dopravní opatření,
přesto prozatím doporučuje ponechat stávající stav.
Hlasování: 6 pro
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40/16 Dopravní komise projednala žádost společnosti JLF GROUP s.r.o. o vyhrazení tří
parkovacích míst pro Hotel U Hada v Jiráskově ulici v Žatci. Dopravní komise s ohledem
na podporu podnikání v MPR doporučuje tato vyhrazená místa schválit s tím, že je nutno
posoudit s ohledem na šířkové poměry ulice, zda zde lze vyhrazené parkoviště povolit.
Dále by mohla společnost jednat s městem o pronájem plochy pro parkování vozidel ve
vnitrobloku za hotelem.
Hlasování: 6 pro

41/16 Dopravní komise projednala podněty obyvatel z jednání zastupitelstva města ze dne
25.04.2016 ohledně zjednosměrnění provozu v ulici Jana ze Žatce v úseku od ul.
Rooseveltova k ul. Resslova a na dopravní opatření v ulici Klostermannova (rychlost,
nákladní vozidla, přednost na křižovatkách). Dopravní komise nedoporučuje
zjednosměrnění provozu v ul. Jana ze Žatce s ohledem na „přesunutí“ problému do
navazujících ulic, kde je řadová rodinná zástavba a není důvod zde směrovat provoz
nákladních vozidel. Naopak v dotčeném úseku je pouze jediný rodinný dům. V ulici
Klostermanova dopravní komise doporučuje pouze vodorovným dopravním značením
zdůraznit přednost zprava.
Hlasování: 6 pro
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Zapsala: Kopřivová

Lubomír Pešina
předseda dopravní komise
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