
Zápis ze 4. jednání komise dopravy dne 13. 04. 2015

Členové komise: Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen

Jaroslav Majer - přítomen

Petr Link - přítomen

Aleš Kašpar - přítomen

Václav Štolba - přítomen

Martin Fryščok - přítomen

Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna

Karel Šimůnek – přítomen

Hosté: 

Zasedání bylo zahájeno dne 13. 4. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program: 

1) Schválení zápisu z 3. jednání

 Zápis z 3. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy

2) Kontrola cyklogeneralu a jeho plnění 

 Cyklostojany  

- odbor rozvoje prověří, zda lze dokoupit nové stojany do projektu, který je z dotací

- prověření umístění cyklostojanů vhodných dle cyklogenerelu u mětských budov

- podpora 3. P+R parkoviště pro jednostopá vozidla (kolo + motocykl) na nádraží směr 

Škvárovna

3) Cyklostezky v okolí města - vyznačení a napojení na stávající síť

 Kounice 

- nová naučná stezka Kounická stezka (o.s. MEZERA)

 Nové návrhy cyklostezek v okolí

- cyklotrasy směr jih do Zahrad

a) podél atletického stadionu -> podchod pod silnicí č. I/12 do Zahrad

b) podél zámečku a potoku Bušinec -> přechod přes silnici č. I/12

- směr západ – východ - podél ProDoma, okolo Šembery přes stezku Břetislava 

Jedličky-Brodského směr Liblice a Klučov podél Šembery nebo Klučovská -> Za 



Drahou -> Klučov (polní cesta) (jde o problém krajské silnice, kde by se musela řešit 

úprava nájezdu, bylo by potřeba zpracovat projekt k dopravnímu značení) 

 Aktualizace cyklogeneralu 

- pokračování v odstraňování bariér (např. nájezd na stezku Jedličky-Brodského 

z ulice Prokopa Velikého)

- zobousměrnění vybraných ulic pro cyklisty

- kolmé stání x cyklostezka (ulice Bezručova a 28. Října)

 Klub turistů

- nové značení červené stezky přes centrum  (momentálně obchází značení centrum 

města)

4) Cesty v městském lese (Zahrady) a jejich využití pro cyklo/pěší dopravu

 Cyklostezky v Zahradech částečně vysypány štěrkem, špatná sjízdnost

- zjistit zda jsou dotace na úpravu stezek

5) Dopravní situace v Zahradech – návrh řešení

 Snížení rychlosti z 50km/h na 30km/h v obci, 

 snížení rychlosti na 50 km/h mimo obec až k trianglu  nebo umístění značky s upozorněním na 

pěší a cyklisty

 zákaz průjezdu nákladních automobilů obcí

 Stížnost na vykácené javory podél rybníka, nestabilita hráze

 Podnět pro Městskou policii – měření rychlosti v obci a kontrolní vážení, jde o opakovanou 

stížnost na nákladní vozidla vozící do cihelny neurčený odpad

 Zjištění možnosti vybudování chodníku od kempu ke křižovatce na Vrátkov nebo až do 

Zahrad

 Projednat s krajem odkoupení komunikace z důvodu špatného technického stavu, které by 

město mohlo opravit nebo zakázat vjezd a použít silnici jen pro pěší a cyklisty

6) Diskuze

 Vjezd do Kollárovy ulice 

- vodorovné dopravní značení, z důvodu parkujících osobních automobilů, autobus se nevytočí

Příští setkání komise je naplánováno na 11. 5. 2015 od 18:00 v učebně budovy Náměstí Arnošta z 

Pardubic 56.

Jiří Pospíchal 

           předseda komise




