
Zápis č. 8
z jednání komise bezpečnosti a dopravy konané dne 12. 9. 2007

Přítomni: Bc. Marek Binko, Mgr. Klára Uldrichová, npor. Roman Holý, Jan Svoboda, 
Václav Rychtář, Ing. Ludmila Plášilová, Iveta Peukerová

Hosté: Jaromír Fischer, Jakub Nekolný

Kontrola minulého zápisu:
- instalace zpomalovacího prahu v ul. Sokolská - je před schválením PČR
- nákup radaru pro MP - radar je funkční a je umístěn v ul. Žitomířská
- opravit chodník u nádraží - opraveno
- opravit křižovatku Liblice Školní / Cukrovarská - opraveno
- oprava mostu na Tuchoraz - opraven
- Stezka Břetislava Jedličky - postupně se upravuje povrch štěpkou

Binko: současný stav objížděk je vyhovující a přináší zlepšení dopravy, doporučuje 
proto zachování jednosměrného provozu v části ul. Krále Jiřího směrem z centra, 
zbytek ulice jako obousměrný a ul. Tyršovu jako jednosměrnou směrem do 
centra

Svoboda: objížďky jsou bez problémů, v ul. Palackého a Zborovská je častá rychlá jízda -
zvážit umístění dalšího radaru

Rychtář: před ukončením objížďky navrhuje schůzku a dohodnout další postup při řešení 
dopravy (zachování systému jednosměrek platného v době uzavírky 
Jungmanovy ul.)

Fischer: současný systém v ul Tyršova je výhodnější
Binko: doporučuje v jednosměrném úseku ul. Krále Jiřího a v ul. Tyršova vyznačit pruh 

pro cyklisty v opačném směru
Uldrichová: doporučuje vyznačit nejprve ul. Tyršovu
Binko: opakovaně apeluje na řešení lepší přístupové cesty z Liblic do města pro cyklisty 

a pro maminky s kočárky
Nekolný: v ul. Ruská zvážit možnost umístění retardéru a snížení rychlosti na 30 km//h
Rychtář: projednáno s PČR v oblasti Škvárovna (problém zejména v ul. Ruská) umístění 

dopravní značky na všech vjezdech do Škvárovny „zóna s předností zprava“, při 
rekonstrukci Ruské ul. v r. 2009 možnost výstavby zvýšených přechodů pro 
chodce působících jako retardéry

Uldrichová: v oblasti ul. K Dolánkám je vhodné stejné opatření
Rychtář: v takto zastavěných oblastech je lépe řešit přednost zprava než dopravními 

značkami, lidé si časem zvyknou
Fischer: stížnosti občanů - ráno a odpoledne 12.30 - 13.30 v ul. Žitomířská u jídelny 

navrhuje častější hlídky MP a OO PČR, neb dochází k okrádání dětí
Plášilová: v ul. Rokycanova nutná oprava chodníku - v křižovatce parkují auta kterým se 

nelze řádně vyhnout a při objíždění jezdí po chodníku a následně jej likvidují -
požadavek na OD, zdali by šlo zbudovat malé zábradlí, příp. zvýšený obrubník 
chodníku, v případě stání v křižovatce zavolat MP a řešit

Rychtář: provede místní šetření s Ing. Plášilovou a zjistí legislativní možnosti řešení
Svoboda: nelze postihnout jen porušení stání v jedné křižovatce a nepostihnout ostatní 

porušení - nutnost řešit komplexně celé sídliště, cca 30 % aut je služebních - je 
nutno komplexně řešit systém parkování



Uldrichová: pokud bude parkování řešeno, třeba upravit i právně, zřejmě  v OZV o místních 
poplatcích (je možné i osvobození od poplatku)

Svoboda: vyhlásit zónu parkování na karty a přidělit parkovací karty na jednotlivé 
registrační značky automobilů místních obyvatel

Plášilová: sídliště je problémové - zvýšené množství pojistných událostí - při sekání trávy 
odlétávající kamínky a následné poškození zde stojících aut

Příští jednání komise: středa 17. 10. 2007 v  8.00 hodin v budově MěÚ.

Bc. Marek Binko
předseda komise


