Zápis z 7. zasedání Komise pro vyváženou dopravu
konaného dne 24.02.2016 v zasedací místnosti I.
na MěÚ v Novém Městě nad Metují
PŘÍTOMNI: Jaroslav Rohulán, Martin Prouza, Jiří Sláma, Libor Pozděna, Miluše Šulcová, Adam
Balcar, Simona Vojnarová, Pavel Böhm, Roman Čížek, Miloš Skalský, Radomír Tříska, Dagmar
Kavanová
OMLUVENI: Jiří Anděl, Ondřej Kubalák, Pavel Dostál
HOSTÉ:
PROGRAM
1. Kontrola úkolů – žádné úkoly nebyly uloženy
2. Návrh na změnu termínu konání schůzek
3. Projednání bodu RM 318 – 7/7 – cyklostezka Krčín – Spy
4. Projednání bodu RM 333 – 3/10 – zjednosměrnění ulic Družstevní a Malecí
5. Projednání článku - Odpůrci asfaltu – článek iDnes
6. Naplánovat pochůzku po navrhované cyklotrase – Spy - Krčín
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1.

Kontrola úkolů – úkoly nebyly uloženy

2.

Návrh na změnu termínu konání schůzek

Členové komise souhlasí se změnou termínu konání schůzek Komise a to na středy od 16:45.
3.

Projednání bodu RM 318 – 7/7 – cyklostezka Krčín – Spy

Ing. Simona Vojnarová seznámila členy Komise s novými skutečnostmi, které nastaly při přípravě
projektové dokumentace části K Sirkárně – Elektrárenská. Městem Nové Město nad Metují byl
vybrán projektant, který by měl tento úsek cyklostezky vyprojektovat. Před zahájením projektování
se uskutečnila schůzka na místě projektanta se zástupci města (pracovníci OMM, ORM, OŽP) a
zástupcem Dopravního inspektorátu Policie ČR. Závěr této schůzky je odstoupení od smlouvy
s projektantem.
Z pohledu životního prostředí se jeví jako problém návrh vybudování lávky přes řeku Metuji. Zde je
požadován hydrologický posudek, aby se předešlo možnosti zatopení domů v důsledku
vybudované lávky. Dále odbor životního prostředí požaduje nezpevněnou cestu s ohledem na
rostliny a živočichy, kteří se v oblasti nacházejí. S nezpevněnou cestou nesouhlasí zástupce DI
PČR, který trvá na pevném povrchu. Dále zástupce DI PČR trvá na podmínce: při označení
komunikace značkou C9a nebo C10a - cyklostezka, cyklostezka se smíšeným provozem cyklistů a
chodců) nelze povolit vjezd motorových vozidel výjimkou. Úsek cyklostezky v ul. K Sirkárně by
musel být označen značkou B11 - zákaz vjezdu všech motorových vozidel s povolenou výjimkou
pro vjezd majitelům sousedních pozemků a zahrádek. I na takto označený úsek lze z pohledu
dotace z IROP nahlížet jako na součást cyklostezky a bude se jednat o uznatelný náklad.

Projektový manažer města pan Petr Mach dále seznámil členy Komise s termínem podávání
žádostí a s podmínkami získání dotace z Operačního programu životního prostředí a s bodovým
hodnocením předkládaných projektů. Žádosti o dotaci se podávají do dubna 2016. S největší
pravděpodobností bude podobná výzva vypsána i v roce 2017. Šance na získání vysokého
bodového hodnocení není podle pana Macha příliš vysoká.
Po této informaci členové Komise obsáhle diskutovali nad možnostmi vyřešení této situace.
Komise pro vyváženou dopravu navrhuje Radě města znovu projednat návrh cyklostezky v úseku
Pod Sirkárnou – Elektrárenská se všemi zainteresovanými stranami a pokusit se o to, aby bylo
nalezeno takové technické řešení cyklostezky, které by vyhovovalo všem stranám. Pokud by se
našlo kompromisní řešení této situace, Komise navrhuje podat žádost o dotaci v roce 2017.
Další problém při přípravě budování cyklostezky Krčín – Spy vznikl ve Spech, kde občané
nesouhlasí s prodejem jejich pozemků pro vybudování cyklostezky. Komise navrhuje panu
Slámovi, aby se pokusil zjistit u občanů Spů, kudy chtějí, aby cyklostezka vedla.
V dubnu 2016 se seznámí členové komise s navrhovanou trasou cyklostezky ze Spů do Krčína.
Termín bude upřesněn v pozvánce.
4.

Projednání bodu RM 333 – 3/10 – zjednosměrnění ulic Družstevní a Malecí

Komise žádá Radu města, aby při zjednosměrňování ulic Družstevní a Malecí město řešilo
obousměrný provoz cyklistů. Bohužel vypracovaná studie dopravy v klidu se cyklistickou dopravou
vůbec nezabývá.
5.

Projednání článku – Odpůrci asfaltu – článek iDnes – bod nebyl projednán

6.

Naplánovat pochůzku po navrhované cyklotrase – Spy – Krčín

Vzhledem k projednání bodu dva pochůzka nebyla naplánována
7.

Do práce na kole

Někteří členové Komise projevili zájem zúčastnit se celostátní soutěže „Do práce na kole“
i v letošním roce. Místním koordinátorem bude Jaroslav Rohulán.
8.

Připomínky Pavla Dostála

Členové Komise opakovaně upozorňují na pro chodce nebezpečné dopravní situace v ulici
Nahořanské na křižovatce u prodejny potravin způsobené rychlou jízdou automobilů. Vzhledem
k tomu, že nákup a umístění radaru je v rozpočtu na rok 2016 zařazeno až pod čarou, doporučuje
Komise Radě města co nejdříve přemístit dopravní značku IS 12a na pravé straně silnice ve směru
od Nahořan k odbočce na letiště a radar umístit na její současné místo. Finanční prostředky
doporučuje hledat v rezervách města. Dopravní situace v této lokalitě považuje komise pro chodce
z hlediska bezpečnosti provozu za velmi nebezpečné!
V ulici Náchodská na místě nově vzniklého silničního oblouku za mostem (směr Vrchoviny) chybí
svodidla. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je tento stav neudržitelný. Dokumentuje to i
nehoda z minulého týdne. Komise doporučuje RM, aby město Nové Město nad Metují vyzvalo
Královéhradecký kraj k umístění svodidel v předmětné zatáčce.
Termín další schůzky je stanoven na 20. dubna 2016 v 16:45 hodin.

Úkoly:
Pan Sláma zjistí u občanů Spů, kudy chtějí, aby vedla cyklostezka – zda podél silnice I/14 nebo
lesem podél Janovského potoka.

POUŽITÉ ZKRATKY
MěÚ
OMM
ORM
OŽP
DI PČR
RM
IROP

Městský úřad
Odbor majetku města
Oddělení rozvoje města
Oddělení životního prostředí
Dopravní inspektorát Police České republiky
Rada města
Integrovaný operační program

ZAPSALA
Dagmar Kavanová, 08.03.2016

