
Zápis z jednání dopravní komise – online přes aplikaci SKYPE 

Datum: 20.01.2021 

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 16.12. 2020 

3. Zjednosměrnění ulice Boženy Němcové 

4. Zjednosměrnění ulice Kladenská a Jáchymovská 

5. Různé, Stanovení příštího termínu jednání 

Add 2) 

Mgr. Švenda provedl kontrolu zápisu z DK ze dne 16.12. 2020.  

Add 3) 

Mgr. Ondřej Klečka seznámil dopravní komisi s vypracovanou studií zjednosměrnění ulice Boženy 

Němcové a vytvoření nových parkovacích míst. Studie zahrnovala dvě varianty řešení a do z důvodu 

budoucí realizace soukromého parkoviště, které situaci v této ulici a možnosti parkování ovlivní.  

Následně probíhala debata ohledně obou variant (možnosti parkování před domem č.p. 242, 

zásobování přilehlých obchodů, otáčení vozidel apod.). 

Usnesení: 

DK doporučuje zjednosměrnění ulici Boženy Němcové varianta 2 

Hlasování: PRO  4, PROTI 2, ZDRŽEL SE 1 

Add 4) 

Mgr. Ondřej Klečka seznámil dopravní komisi s vypracovanou studií zjednosměrnění ulice Kladenská  a 

Jáchymovská a vytvoření nových parkovacích míst. Ze studie bylo patrné, že při dodržení všech 

technických podmínek, jako jsou rozhledové poměry v křižovatkách, by došlo jen k nepatrnému 

navýšení parkovacích míst a tedy že odbor silničního hospodářství toto zjednosměrnění nedoporučuje. 

Usnesení: 

DK bere na vědomí, že aktuálně navržená úprava zjednosměrnění ulic Kladenská a Jáchymovská není 

vhodná k realizaci. 

Hlasování: PRO  7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

Pan Srnka navrhl řešení k zjednosměrnění Jáchymovské ulice v návaznosti na ulice Sokolská a 

Mostecká. Následně probíhala debata k této variantě. 

 

 



Usnesení: 

DK navrhuje prověřit eliminování potřeby rozhledových poměrů v ulici Jáchymovská zjednosměrněním 

sousedících ulic (Mostecká a  Sokolovská) od ulice Jáchymovská k ulici Kladenská a k ulici Kutnohorská 

Hlasování: PRO  7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Add 5) 

Dopravní komise požaduje prověření DZ v ulici Šachetní a navrhuje prověření možnosti 

zjednosměrnění ulice Jungmannova 

 

Usnesení: 

Dk navrhuje zabývat se možným zjednosměrněním ulice Jungmanova 

Hlasování: PRO  7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Pan Srnka požaduje prověření možnost přesunutí parkování v ul. Mariánská (mezi ulicemi Pod Haldou 

a Politických vězňů) a tím navýšení parkovacích míst. 

Usnesení: 

DK navrhuje prověřit možnost přesunu parkovacích míst v ul. Mariánská od ulice pod Haldou k ul. Pol. 

Vězňů na opačnou stranu ulice (z pravé na levou) z důvodu navýšení počtu parkovacích míst. 

Hlasování: PRO  7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Dále pan Srnka otevřel téma přístřešků autobusových zastávek. Odbor silničního hospodářství zaslal 

návrh na umístění nových přístřešků. Po diskuzi tento návrh na umístění vzal zpět. Na projednání  příští 

DK bude téma přístřešků probíráno a dojde k vytipování prioritních míst k umístění. 

Dále proběhlo jednání ohledně optimalizace MHD a požaduje k nahlédnutí dokument který vypracoval 

Ing. Návrat 

 

Příští termíny zasedání komise jsou stanoveny na 24.02. 2020  

 

 

Zapsala Mgr. Ondřej Klečka  

Podpis: 

 

Předseda Komise: Mgr. Václav Švenda 

Podpis: 


