
Zápis z jednání výboru/komise č. 1 

Název výboru/komise Dopravní  komise Datum jednání 16.01.2019 
Přítomni Zdeněk Vavroušek, Josef Martinec, Mgr. Radek Freivald Dis., Drahomír Jindra,  

Zuzana Rousková - zapisovatelka 
 

Omluveni  
 
 

Zápis z jednání: 

Komise projednala: 
Úkoly z minulé komise: 
 
1/ p. Vavroušek informoval o provedeném prořezu zeleně v prostoru křižovatky pod školou, dle doporučení  DI 
PČR – viz. bod č. 1 zápisu č. 15 DK  
 
Komise s řešením souhlasí a doporučuje provádění pravidelného prořezu zeleně. 
 
2/ Komise projednala stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR k záměru- umístění dopravního značení 
č.B1 s dodatkovou tabulkou č. E 13 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ na místní komunikaci v ul. Krajkařské u čp. 319.  
„DI PČR s umístěním nesouhlasí, neboť umístěním výše uvedených dopravních značek by došlo k velkému 
omezení vjezdu jak bydlících obyvatel v dotčené lokalitě tak i jejich návštěv, ale i k velkému omezení cyklistů, kteří 
využívají dotčenou komunikaci k příjezdu na koupaliště. Již stávající dopravní značka č. B1 s dodatkovou tabulkou 
č. E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ na místní komunikaci ul. Draha je diskriminující jak pro cyklisty, 
tak i pro návštěvy bydlících v dotčené lokalitě.“  
 
Komise doporučuje na základě tohoto stanoviska odstranit stávající dopravní značku č. B1 s dodatkovou 
tabulkou „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ na místní komunikaci ul. Draha.  
 
3/ Komise projednala stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR k záměru- umístění dopravního značení č. 
B13 (6t) na místní komunikaci vedoucí z Pekla na Podřezov v části „ÚVOZEK“.  
 „DI PČR  s umístěním dopravní značky č. B 13 (6t) souhlasí. Dále je nutno z hlediska zajištění zásobování, 
opravárenských, údržbářských a komunálních služeb umístit pod stávající i pod novou dopravní značku č. B 13 
(6t) dodatkovou tabulku č. E 13 s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“.  
 
Dopravní komise doporučuje ponechat stávající stav a osazení nového dopravního značení nerealizovat. 
 
4/ Komise znovu doporučuje provést osazení DZ B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ na místní komunikaci 
za Drátovnami směrem do Zářečí dle situačního náčrtu.  
 
5/ Komise znovu doporučuje označit přístřešek autobusové zastávky na náměstí logem autobusové zastávky a 
jejím názvem tak, aby bylo zřejmé k jakému účelu slouží. 
 
Nově projednané body: 
 
6/ Komise doporučuje Radě města apelovat na společnost ESAB, aby si zajistila doplnění dopravního značení na 
vjezdech do města a komunikacích vedoucích k výrobním závodům společnosti tak, aby nedocházelo 
k porušování dopravních předpisů, dopravním kolizím a poškozování komunikací a jejich příslušenství, které 
způsobují vozidla zajišťující zásobování výrobních závodů společnosti.   
 
7/ Komise doporučuje provést přesun měřiče rychlosti umístěného na býv. silnici I/11 na vjezdu od Žamberka na 
ul. Jiráskova dle situačního náčrtu. 



8/ Komise doporučuje odstranit stávající dopravní značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“ na výjezdu ze spojky ulic 
Kollárova do ul. Bulharské u čp. 579. Zároveň doporučuje doplnit stávající dopravní značení na vjezdu do obytné 
zóny o upozornění „Změna přednosti v jízdě“. 
 
9/ Komise doporučuje provést označení nově vybudovaných parkovacích míst v ul. Radniční dle situačního 
náčrtu.  
 
10/ Komise navrhuje odstranit stávající DZ B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ u knihovny - u vjezdu do ul. 
Voříškova.  
 

 

 


