
Zápis z 14. mimořádného jednání komise dopravy dne 21. 2. 2012

Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen
Ing. Petr Jirásek - omluven
Ing. Aleš Kašpar - nepřítomen
Ing. Vladimír Klindera - přítomen
Ing. Miroslav Kruliš - přítomen
Ing. Jaroslav Majer - přítomen
Ing. Jan Pohůnek - přítomen
Jan Svoboda - nepřítomen

Program jednání:

1. Zklidnění ulic Kollárova a Komenského

2. Stavební úpravy v ulici Krále Jiřího

Mimořádné jednání komise dopravy svolal předseda komise z důvodu neprojednání uvedených bodů na řádném 
jednání komise dopravy dne 14. 2. 2012, kde byl vyčleněný čas věnován problematice obousměrného provozu 
v ulicích Jungmannova a Havlíčkova za účasti zástupců občanů z těchto ulic.

1. Zklidnění ulic Kollárova a Komenského

Ing. Pohůnek představil projekt na zklidnění ulic Kollárova a Komenského spočívající zejména v úpravách 
vodorovného dopravního značení. Bude zúžen jízdní pruh za účelem motivace řidičů k pomalejší jízdě, budou 
vyznačena parkovací stání a zvýrazněny přechody pro chodce pomocí tzv. 3D trojúhelníků. (Jiné efektivnější 
úpravy vyznačení přechodů např. formou povrchu Rocbinda či optické brzdy jsou bohužel mimo finanční 
možnosti odboru dopravy.) V ulicích Kollárova a Sportovní bude umístěno vodorovné dopravní značení Děti. 
V ulici Kollárova bude mezi křižovatkou s ulicí Krále Jiřího a křižovatkou s ulicí Sportovní vyznačen jízdní pruh 
pro cyklisty v opačném směru nynějšího jednosměrného provozu (tzv. cykloobousměrka podobně jako 
v Tyršově ulici). Na křižovatce Komenského - Žitomířská bude změněn dopravní režim tak, že ulice 
Komenského bude vyznačena jako hlavní. Ing. Pohůnek dále zdůraznil, že není jistota realizace tohoto opatření, 
neboť k navýšení rozpočtu o potřebnou částku cca 100 tis. Kč zatím nedošlo.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje zklidnění Kollárovy a Komenského ulice vč. vyznačení jízdního pruhu pro cyklisty, 
zvýraznění přechodů pro chodce a změny dopravního režimu na křižovatce Komenského - Žitomířská.

2. Stavební úpravy v ulici Krále Jiřího

Ing. Pohůnek představil projekt stavebních úprav v ulici Krále Jiřího spočívající ve zvýšení přechodů pro chodce 
na obou koncích dnešního jednosměrného úseku mezi křižovatkou s ulicemi Kollárova a Šafaříkova a náměstím. 
Na straně náměstí byla zpracována i varianta zvýšení celého prostoru křižovatky Krále Jiřího - náměstí Arnošta 
z Pardubic - Husovo náměstí. Po diskusi byla tato varianta doporučena s ohledem na zvýšení bezpečnosti
provozu v této křižovatce i díky zvýšenému pohybu chodců.

Delší diskuse byla vedena na téma nutné související změny dopravního režimu na náměstích, která by 
demotivovala řidiče od průjezdu náměstím díky zobousměrnění ulice krále Jiřího. Ing. Pohůnek navrhl řešení 
v podobě otočení jednosměrného provozu na Husově náměstí, čímž by z náměstí vznikl jakýsi kruhový objezd. 
Střed náměstí by byl osazen dopravní značkou Průjezd zakázán. Dále uvedl, že toto řešení není úplně ideální, ale 
mělo by odradit ty řidiče, kteří chtějí náměstím pouze projet. Ke zvýšenému průjezdu vozidel středem náměstí 
má také výhrady komise pro regeneraci městské památkové zóny, a to z důvodů otřesů do historických sklepení 
pod náměstím. Bc. Binko doplnil, že by zároveň na obou náměstích měl být umožněn obousměrný provoz 
cyklistů, což by s ohledem na šířku komunikací a nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/h neměl být zásadní 
problém. Zároveň navrhl řešit střed náměstí dopravní značkou Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo 
dopravní obsluhu. Ing. Majer nesouhlasí s vynuceným objížděním náměstí. Protože nebyla vyslovena shoda na 
konkrétním dopravním řešení, bylo dohodnuto, že odbor dopravy předloží variantní návrh řešení.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje realizaci stavebních opatření v ul. Krále Jiřího v podobě zvýšeného přechodu pro 
chodce u křižovatky Krále Jiřího - Kollárova - Šafaříkova ve směru do centra města a zvýšení křižovatky Krále 
Jiřího - náměstí Arnošta z Pardubic - Husovo náměstí. Zároveň doporučuje prověřit odborem dopravy možnosti 
dopravního řešení na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí a to vč. zprůjezdnění pro cyklisty v obou 
směrech.

Bc. Marek Binko
předseda komise


