
Zápis z jednání dopravní komise – online přes aplikaci SKYPE 

Datum: 21. 04. 2021 

Účast:  Mgr. Václav Švenda, Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Ing. Petr Magera, Vladimír Srnka, Josef 

Bouše, Patrik Švarc 

Koordinátor: Mgr. Ondřej Klečka,  

(komise je usnášeníschopná přítomno 7 členů ze 7) 

Program: 

1. Zahájení - Návrh programu 

2. Kontrola zápisu ze dne 24. 02. 2021 

3. Rekapitulace přijatých usnesení od roku 2019 

4. Různé, Stanovení příštího termínu jednání 

Na úvod Mgr. Klečka seznámil členy dopravní komise s připravovanými projekty, na kterých OSH 
pracuje. 

 

Add 2) 

Rekapitulace vydaných usnesení Dopravní komisí od roku 2019: 

- Vybudování parkovacích míst ve vnitroblocích (1. 4. 2019) 

Mgr. Klečka informoval i připravovaném vnitrobloku „ Pod Čertovým parhorkem“ a 

provedené studii v ulici Březohorská. Pan Hrudka uvedl doplňující informace k vnitrobloku pod 

Čertovým pahorkem 

 

- Odstranění ostrůvků na parkovišti v ulici Karla Kryla (1. 4. 2019) 

splněno 

 

- Odstraňování autovraků (6. 5. 2019) 

Mgr. Klečka informoval o současném postupu OSH v řešení odtahů autovraků – 

průběžně plněno 

 

- Vnitroblok za Kulturním domem (6. 5. 2019) 

Nerealizováno  

 

- Zřízení parkovacích míst v ulici Družstevní (6. 5. 2019) 

Mgr. Klečka informoval o připravovaném projektu parkoviště v ulici Družstevní 

(„kyslíkárna“) 

 

- Zřízení parkovacího domu na „Rynečku“ (29. 05. 2019) 

 

- Osazení zákazové značky pro vozidla nad 3,5t na ploše v lokalitě „Na Flusárně“ (29. 05. 2019) 

Splněno 

 

- Prověřit možnost záchytného parkoviště v okolí ulice Evropská (9. 10. 2019) 

Tato možnost byla prověřena v Generelu dopravy 



 

- Parkovací dům na autobusovém nádraží (9. 10. 2019) 

Probíhá revize projektové dokumentace 

 

- Osvětlení přechodů pro chodce (12. 02. 2020) 

Došlo k osvětlení přechodů o areálu Nového rybníka a v ulici Školní (Oxygen), dále se 

postupuje dle návrhu DK a to ulicí Edvarda Beneše 

 

- Zrušení podchodu pod železniční tratí v ulici Mariánská (9. 3. 2020) 

Realizace 2021 (odbor investic) 

 

- Nastupování do MHD všemi dveřmi (17. 6. 2020) 

 Nerealizováno (pan Srnka upozornil na problém se systémem platby – terminál jen u 

řidiče) 

 

- Integrace MHD (17. 6. 2020) 

 Tímto tématem se bude zabývat DK na příštím zasedání (hostem p. Eberlová z OSH) 

 

- Zavádění parkovacích zón (16. 09. 2020) 

 Mgr. Klečka informoval o probíhající přípravě na zavedení chytrého parkování na T. G. 

Masaryka  

 

- Generel parkování (25. 11. 2020) 

 Realizováno 

 

- Propojení ulice Hájecká a Mixova (25. 11. 2020) 

 Zatím nerealizováno 

 

- Prověření DZ v ulici Šachetní (25. 11. 2020) 

 Nerealizováno 

 

- Zjednosměrnení ulic na území města (25. 11. 2020) 

 Postupně realizováno a prověřovány nové lokality 

 

- Posunutí konečné zastávky z návsi na konec silnice poblíž vodárny (25. 11. 2020) 

 Nerealizováno 

   

- „opatření pro cyklisty v trase Nový rybník – Drkolnov“ (16. 12. 2020) 

Realizace (2021) 

 

- eliminování potřeby rozhledových poměrů v ulici Jáchymovská zjednosměrněním sousedících 

ulic (20. 1. 2020) 

nerealizováno 

Add 3) 

Mgr. Švenda informoval o dopise od Spolku Pražské ulice (přiložen k zápisu), kde žádají o změnu 

parkovacích poplatků a rozšíření „červené zóny“ na horní část Pražské ulice. 



 
Dopis spolku Pražské ulice: 

Věc: Změna sazby parkovného - červená zóna a změna druhu zóny u parkoviště – Václavské 
náměstí  
Vážení členové dopravní komise,  
 
po schůzce u pana starosty se na Vás obracím s žádostí o změnu sazby parkovného v červené zóně a 
změnu zóny parkoviště na Václavském náměstí. Současná sazba parkovného je příliš vysoká a má 
negativní dopad na návštěvnost historického centra našeho města společně s pěší zónou – Pražská 
ulice.  
 
změn:  

o progresivní sazba parkovného v červené zóně - první hodina 10 Kč od druhé hodiny 20 
Kč s možností platby na 30 minut ve výši 5 Kč.  

o doba zpoplatnění v červené zóně: pondělí – pátek 8:00 – 16:00  

o změna zóny parkoviště na Václavském náměstí z modrého zóny na červenou zónu  
 

Za projednání návrhů děkuji  
S pozdravem  
 
Mgr. Marek Školoud  
předseda spolku 

 

Add 4) 

- Termín příštího zasedání DK  12. 05. 2021 

- návrh programu (optimalizace MHD + p. Eberlová z OSH) 

 

Různé: 

Ing. Magera:  Návrh na možnost prověření zjednosměrnění ul. Jungmanova 

  Dotaz ohledně možnosti zdarma parkování elektromobilů  

p. Srnka požadavek na zaslání plánů oprav chodníků a vozovek 

  ul. Pod Kovárnami opravit vozovku (v plánu po opravě mostu „pod Kovárnami“) 

  upozornil na soulad oprav s Generelem dopravy 

p. Švarc  Upozornil na nebezpečný přechod na kruhovém objezdu u Alberta směrem do 

Březnické ulice. DK na příštím zasedání navrhne možné řešení. 

 

 

Přijatá usnesení: 

1) DK doporučuje prověřit možnost zřízení parkovacího domu místo stávající tržnice na „Rynečku“ 

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 



2) Komise doporučuje RM následující změny sazeb parkovného v červené, modré, zelené zóně a za 

závorou s tím, že sazby budou nově progresivní. 

o Červená zóna: první hodina - 10,- CZK a od druhé hodiny 30,- CZK 

o Modrá zóna: první hodina – 10,- CZK a od druhé hodiny 20,- CZK 

o Zelená zóna: první hodina – 10,- CZK, druhá hodina 20,- CZK (tím bude splněna podmínka 

celodenního parkovného - 30,- CZK, měsíční parkovné se nemění) 

o Parkoviště za závorou: 1-2 hodina zdarma, 3 hodina 20,- CZK, 4 hodina 30,- CZK (tím bude 

splněna podmínka celodenního parkovného - 50,- CZK) 

o Zařazení parkoviště na Václavském náměstí do červené zóny včetně úpravy času placeného 
parkování 

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

 

Zapsal Mgr. Ondřej Klečka  

Podpis: 

 

Předseda Komise: Mgr. Václav Švenda 

Podpis: 


