
Zápis z jednání výboru/komise č. 4 

Název výboru/komise Dopravní  komise Datum jednání 25.09.2019 
Přítomni Zdeněk Vavroušek, Josef Martinec, Mgr. Radek Freivald Dis., Luděk Luňák, ing. Václav Krsek 

Zuzana Rousková - zapisovatelka 
 

Omluveni  
 
 

Zápis z jednání: 

Komise projednala: 
 
1/ Žádost o vyznačení parkovacích míst a zamezení parkování u bytového domu na sídlišti Struha čp. 789-790.  
 
Komise doporučuje provést vyznačení VDZ V12c po obou stranách podél vjezdu na parkoviště před domem čp. 
789-790. Vyznačení parkovacích míst před domem komise nedoporučuje z důvodu, že stání v obytné zóně je 
povoleno jen na místech označených jako parkoviště. Muselo by se tedy provést vyznačení všech parkovacích 
míst v sídlišti Struha, což by mělo za následek výrazné snížení počtu parkovacích míst.  
 
2/ Požadavek na instalaci retardéru v ul. Försterova.  
 
Komise konstatuje: V ulici je již snížena rychlost na 30 km/h. Po vyhodnocení aktuální situace na místě, komise 
instalaci retardéru nedoporučuje.  
 
3/ Komise opětovně projednala připomínky k dopravnímu značení u domu s pečovatelskou službou čp. 35 
v ul. Jůnova a konstatuje:  
 
Pro zlepšení dopravní situace před DPS byla v minulé komisi navržena úprava dopravního značení, která byla 
projednána s Policií ČR a silničním správním úřadem a následně zrealizována. Provedená úprava DZ dle názoru 
komise naplňuje potřeby DPS s přihlédnutím k aktuálním potřebám a situaci.  
 
4/ Podnět k umístění DZ B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ na místní komunikaci vedoucí od Drátoven 
po bývalou kotelnu ESAB.  
 
Komise instalaci dopravního značení nedoporučuje, zákaz průjezdu nákladních vozidel přivede více dopravy na 
již tak přetížené Smetanovo nábřeží a do centra města, namísto jejich výjezdu na obchvat.  
 
5/ Podnět na umožnění parkování vozidel pacientů MUDr. Kašparové na Smetanově nábřeží pod dobu 
výstavby „Revitalizace Voříškova- Farská“.  
 
Komise doporučuje tolerovat stání pacientů s časovým omezením (2 hod.) v úseku od lávky po most u staré 
vrátnice po dobu výstavby „Revitalizace Voříškova- Farská“. Dohled nad parkováním provádět prostřednictvím 
MP. 
 
6/Komise doporučuje instalaci dopravního zrcadla naproti výjezdu z ul. Vrabcova na Smetanovo nábřeží.  
 
7/ Komise doporučuje instalaci dopravního zrcadla na místní komunikaci v Merklovicích na p.č. 863 naproti 
výjezdu z komunikace na p. č. 802 vše v k. ú. Merklovice. 
 
8/ Komise doporučuje osadit stávající DZ B1 Zákaz vjezdu na komunikaci na p. č. 3241 v k. ú. Merklovice 
dodatkovou tabulkou „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“. Důvodem je umožnění vjezdu vozidel k čp. 103  
v Merklovicích. 



 
9/ Komise doporučuje zadat zpracování návrhu opatření k zamezení průjezdu nákladních vozidel přes most v ul. 
Krajkařské, z důvodu soustavného porušování stávajícího dopravního značení DZ B 13 3,5 t a zamezení 
poškozování mostní konstrukce těžkými vozidly. 
 
10/ Komise doporučuje osadit u čp. 66 v ul. Pekelské DZ B 29 Zákaz stání. Parkující vozidla brání bezpečnému 
výjezdu vozidel z ulice Hlavsova do ul. Pekelské a zamezují bezpečnému průjezdu ul. Pekelskou. Dále komise 
doporučuje doplnit chybějící DZ P4 Dej přednost v jízdě u výjezdu z parkoviště nad náměstím do ul. Pekelské. 
  
11/ Problematika parkování na parkovišti u kotelny Jiráskova u garáží v ul. Jiráskova. 
 
 Komise zastává názor, že tuto situaci způsobuje realizace stavby v ul. Jugoslávské, která má být dokončena do 
30.11.2019. Komise tedy doporučuje realizovat případná opatření, až po dokončení stavby v ul. Jugoslávské, 
pokud nedojde ke zlepšení.  
 
 

 
Zápis z komise schválil: Zdeněk Vavroušek, předseda komise 

 


