Zápis z 8. zasedání Komise pro vyváženou dopravu
konaného dne 20.04.2016 v zasedací místnosti I.
na MěÚ v Novém Městě nad Metují
PŘÍTOMNI: Jaroslav Rohulán, Martin Prouza, Jiří Sláma, Ing. Ondřej Kubalák, Libor Pozděna,
Miluše Šulcová, Adam Balcar, Roman Čížek, Miloš Skalský, Dagmar Kavanová
OMLUVENI: Jiří Anděl, Simona Vojnarová, Pavel Dostál, Pavel Böhm, Radomír Tříska
HOSTÉ:
PROGRAM
1. Kontrola úkolů
2. Informace k cyklostezce Krčín - Spy
3. Informace k cyklostezce Popluží - Krčín
4. Zjednosměrnění ulic Družstevní a Malecí – přijaté usnesení RM
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1.

Kontrola úkolů
Pan Sláma měl za úkol zjistit u občanů Spů, kudy chtějí, aby vedla cyklostezka – zda podél
silnice I/14 nebo podle Janovského potoka.
Pan Sláma podal informaci, že majitelé dotčených pozemků se brání výstavbě cyklostezky, ale
že se ještě pokusí jednat s panem Rydlem, zda by nepovolil cyklostezku přes svůj pozemek.

2.

Informace k cyklostezce Krčín – Spy
Členové komise diskutovali v návaznosti na informace pana Slámy a pana Pozděny a
upozorňují na to, že vybudováním této trasy by došlo k rekonstrukci ulice Železova louka a
dále se stále předpokládá, že by navazovala na cyklostezku do Solnice přes Chlístov a tím by
mohla být rekonstruována komunikace do Chlístova. Vybudováním cyklostezky podél I/14 by
ke zlepšení těchto dvou inkriminovaných komunikací nedošlo. Z tohoto důvodu navrhuje Radě
města pokračovat v jednání s majiteli dotčených pozemků a v jednání s městem Dobruška o
plánované cyklostezce.

3.

Informace k cyklostezce Popluží – Krčín
Členové komise se seznámili s usnesením Rady města: RM doporučuje ZM vzít na vědomí
nové skutečnosti v projektu Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín. RM souhlasí s tím, že
nebude uzavřena příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy programu
IROP a Smlouvy o dílo na zpracování Studie proveditelnosti mezi městem Nové Město nad
Metují a společnosti CEP a.s., Hradec Králové. RM souhlasí s odstoupením od Smlouvy o dílo
na zpracování "PD - Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové. RM s ohledem na problematické
projednání navržené trasy (obě varianty) na Oddělení životního prostřední MěÚ, doporučuje

ZM schválit, aby se akce "Cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD"
nerealizovala.
Zastupitelstvo města poté na svém jednání dne 21.04.2016 toto doporučení schválilo.
Členové komise vzali na vědomí doporučení RM zastupitelstvu.
Členové komise se dále shodli, že je potřeba při plánování komunikací pro cyklisty vycházet
z územního plánu města a pokud cyklostezka údolím Metuje je v něm zanesena, pak další
předjednání s útvary státní správy na úřadě ve smyslu možného vedení trasy údolím považuje
komise za nadbytečnou činnost.
4.

Projednání bodu RM 333 – 3/10 – zjednosměrnění ulic Družstevní a Malecí
Komise doporučuje Radě města, aby při přípravě projektů na zjednosměrnění město využilo
všechny možné dostupné prostředky k tomu, aby byla řešena doprava i cyklistická. Když se
nenajde vhodné řešení, pak Komise doporučuje RM jednosměrný provoz v ulicích nezavádět.

5.

Značení cyklostezky z Krčína do Černčic
Členové komise navrhují Radě města, aby město zahájilo jednání s Klubem českých turistů,
s vlastníky pozemků a s investorem, popřípadě s dalšími subjekty o vyznačení cyklostrasy
z Krčína do Černčic, která by navazovala na současnou cyklostezku č. 4034, ale vedla by přes
most v ulici Husitská, a dále ulicí Na Kopci, přes obslužnou komunikaci do Nahořan a dále po
cyklostezce č. 4059 do Černčic. Pokud by byla jednání úspěšná, navrhují Radě města vyčlenit
v rozpočtu města finanční prostředky na vyznačení této cyklostezky.

6.

Komunikace Peklo - sokolovna
Členové komise diskutovali nad komunikací vedoucí z Pekla k sokolovně. Navrhují Radě
města obnovit jednání s Královéhradeckým krajem rekonstrukci této komunikace. Navrhují
aktualizovat existující projektovou dokumentaci podle současných právních předpisů a
doporučují pokračovat v myšlence sdílené komunikace pro automobilovou a cyklistickou

dopravu. Navrhují ponechat historický ráz komunikace jako „silniční“ památku – obnovit
svodidla ve stylu patníků a ocelových lan
Termín další schůzky je stanoven na 22. června 2016 v 17:00 hodin.
Úkoly:
Nebyly zadány
POUŽITÉ ZKRATKY
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MěÚ
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ZM

Integrovaný operační program
městský úřad
projektová dokumentace
Rada města
Zastupitelstvo města

ZAPSALA
Dagmar Kavanová, 04.05.2016

