Zápis
z 5. jednání dopravní komise v roce 2021 konaného dne 09.08.2021 v 15.30 hod. ve
velké zasedací síni radnice
Přítomni dle prezenční listiny:
Členové DK:
Michal Cvik
Bohumil Janouš
Ing. Jan Novotný
Miroslav Rusiňák
Milan Tichý
Nepřítomni:
Martin Šmíd - neomluven
Hosté:
Jaroslav Špička
Ing. Marek Pataky, MPA
Tajemník DK: Jiří Dobruský

27/21 Osazení dopravních značek na cyklostezce – podnět člena komise Ing. Novotného
Dopravní komise doporučuje z důvodu zamezení možných kolizních situací a následných
nejasností ohledně přístupu vozidel na cyklostezku podél ulice U Oharky, osadit příslušné
dopravní značení i na dva sjezdy na tuto cyklostezku (viz obrázek).

Hlasování v 15.50 hod.
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Cvik
/

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

Janouš
/

Novotný
/

Rusiňák
/

Šmíd
Tichý
nepřítomen
/

___________________________________________________________________________
28/21 Rozšíření parkovacích míst v ulici Stavbařů - II.etapa – předkládá ing. Pataky, odbor
rozvoje města
Dopravní komise projednala studii na rozšíření parkovacích míst v ulici Stavbařů - II.etapa a
doporučuje s ohledem na nedostatek parkovacích míst parkovací místa vybudovat s tím, že
by se rada města měla zabývat tím, jaký bude následný rozvoj plochy směrem od
Žatce. Zda parkoviště vybudovat např. již s případným napojením těchto ploch (sportovní
hala, bytová výstavba atd.).
Hlasování v 16.00 hod.
Cvik
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

/

Janouš
/

Novotný
/

Rusiňák
/

Šmíd
Tichý
nepřítomen
/
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___________________________________________________________________________
29/21 Autobusové zastávky u hlavního vlakového nádraží – předkládá ing. Pataky, odbor
rozvoje města
Dopravní komise projednala studii Autobusové zastávky u hlavního vlakového nádraží ve
dvou variantách (celková stavební úprava – nový chodník + vodorovné dopravní značení) a
doporučuje radě města zadat zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního
povolení na variantu stavebních úprav s tím, že PD bude rozdělena i na možnost vybudovat
pouze variantu s vodorovným dopravním značením (s ohledem na finanční náklady).
Provedenou úpravou bude vyhověno stížnostem na umístění stávající autobusové zastávky u
rodinného domu (přesun zastávky před nádraží), bude vybudován bezpečný přechod pro pěší
směrem do centra, bude zásadně vylepšena plocha před nádražím (vstup do města), která bude
zároveň navazovat na nově zrekonstruovanou ulici Purkyňova.
Hlasování v 16.11 hod.
Cvik
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

/

Janouš
/

Novotný
/

Rusiňák
/

Šmíd
Tichý
nepřítomen
/

Varianta celkových stavebních úprav:
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Varianta s vodorovným dopravním značením:

___________________________________________________________________________
30/21 Okružní křižovatka Na Homoli - překládá Jaroslav Špička, místostarosta
Dopravní komise projednala a bere na vědomí studii na Okružní křižovatku Na Homoli s tím,
že doporučuje toto dopravní řešení napojující budoucí obchodní a obytnou zónu.
Hlasování v 16.16 hod.
Cvik
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

/

Janouš
/

Novotný
/

Rusiňák
/

Šmíd
Tichý
nepřítomen
/
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___________________________________________________________________________
31/21 Zastavovací semafor - předkládá ing. Pataky, odbor rozvoje města
Dopravní komise projednala informaci ve věci zastavovacího semaforu, technické podmínky
pro případné povolení atd. Tajemník DK zašle všem členům komise pro informaci stanovisko
DI PČR Zlínského kraje. Dopravní komise se bude touto věcí dále zabývat po zjištění
finančních nákladů (zajišťuje ORM).
Hlasování v 16.33 hod.
Cvik
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

/

Janouš
/

Novotný
/

Rusiňák
/

Šmíd
Tichý
nepřítomen
/

___________________________________________________________________________
32/21 Chodník v ulici K Perči – předkládá ing. Pataky, odbor rozvoje města
Dopravní komise projednala studii chodníku v ulici K Perči a nesouhlasné stanovisko
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, která má záměr budovat svá
parkovací místa na svém pozemku pod stávající místní komunikací. Dopravní komise po
dlouhé diskusi navrhuje počkat na výsledek jednání s armádou a doporučuje zároveň jednat
s Lesy České republiky o možnosti vybudování chodníku na druhé straně komunikace na
jejich pozemku.
Hlasování v 17.11 hod.
Cvik
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

Janouš
/

Novotný
/

Rusiňák
/

Šmíd

Tichý
/

/
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_________________________________________________________________________
33/21 Různé – uzavření železného mostu pro motorovou dopravu
Dopravní komise diskutovala podnět vedoucího odboru dopravně správních agend ve věci
možného uzavření železného mostu pro motorovou dopravu po ukončení rekonstrukce
Husitského náměstí. Husitské náměstí bude po dokončení rekonstrukce obytnou zónou, kde
budou příčné zpomalovací prahy. Důvodem k uzavření mostu je zklidnění dopravy na tomto
náměstí a zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy na tomto zúženém mostě. Uzavření by
bylo „mobilní“ (květináče apod.), aby doprava v případě nutnosti mohla být na most
neprodleně umožněna. Uzavření by mohlo také být pouze omezené na několik letních měsíců
v roce. V současné době bude prodloužena platnost dočasné okružní křižovatky na silnici č.
I/27 s ulicí Osvoboditelů do 31.12.2024. Železný most je nyní po dobu rekonstrukce
Husitského náměstí uzavřen několik měsíců a nedochází k žádným dopravním komplikacím.
Není zde tedy důvod původně komplikovaného provozu na této křižovatce, jediný důsledek
bude prodloužení doby jízdy ve směru od Hořetic.
Dopravní komise diskutovala veškeré klady a zápory tohoto opatření ve vztahu k cyklistům,
občanům bydlícím za železným mostem apod. a neshodla se na jednoznačném stanovisku a
v této věci nehlasovala o žádném návrhu usnesení.

8

_________________________________________________________________________
34/21 Různé - Podnět pana
Odbor dopravně správních agend obdržel e.mailem neformální podnět:
Dobrý den pane Dobruský. Chtěli bychom se jenom zeptat, jestli by do naší ulice, Politických
vězňů ( Kamenný vrch ) nešly také namontovat retardéry na silnici. Jedná se o úsek k vojenské
střelnici. Lidé tu jezdí doslova jako hovada a bydlí tu hodně malých dětí. Děkuji vám a přeji
hezký den
Dopravní komise nesouhlasí s umístění příčného zpomalovacího prahu. Členové dopravní
komise se dohodli, že do příštího jednání si promyslí případné zřízení obytné zóny v části
lokality na Kamenném vršku.
K tomuto bodu nebylo hlasováno.
_________________________________________________________________________
35/21 - Různé
Dopravní komise probírala řadu podnětů jednotlivých členů (pan Tichý, Rusiňák, Janouš)
týkajících se různých otázek dopravního značení a dopravních situací ve městě a místních
částech. Řada těchto podnětů byla vysvětlena či prodiskutována s tím, že k žádnému z těchto
podnětů nebylo schvalováno usnesení ani doporučení radě města .
_________________________________________________________________________
Jednání dopravní komise ukončeno v 18.02 hod.
Zapsal:
Jiří Dobruský
tajemník dopravní komise

Odsouhlasil:
Bohumil Janouš
předseda dopravní komise
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