Zápis z 9. zasedání Komise pro vyváženou dopravu
konaného dne 22.06.2016 v zasedací místnosti I.
na MěÚ v Novém Městě nad Metují
PŘÍTOMNI: Jaroslav Rohulán, Martin Prouza, Jiří Sláma, Libor Pozděna (částečná účast), Miluše
Šulcová, Adam Balcar, Radomír Tříska, Dagmar Kavanová
OMLUVENI: Jiří Anděl, Ondřej Kubalák, Simona Vojnarová, Pavel Dostál, Pavel Böhm, Roman
Čížek, Miloš Skalský
HOSTÉ:
PROGRAM
1. Kontrola úkolů – úkoly nebyly zadány
2. Projednání doplnění zápisu č. 8 – předloženo do RM 349 – 6.6.2016
3. Přeznačení cyklostezky z Krčína do Černčic
4. Zjednosměrnění ulic Družstevní a Malecí – přijaté usnesení RM
5. Evropský den bez aut – 22.9. – město bude pořádat jako každý rok
6. Různé
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1.

Kontrola úkolů
Úkoly nebyly zadány

2.

Projednání doplnění zápisu č. 8 – předloženo do RM 349 – 6.6.2016
Libor Pozděna seznámil členy komise s projednanými stanovisky a informacemi k podnětům
Komise pro vyváženou dopravu uvedenými v minulém zápise č. 8, který byl předložen
na jednání RM č. 349 dne 06.06.2016.
Podle informací pana Slámy a pracovníků OMM není stále vyřešen problém s majiteli
pozemků, kteří nesouhlasí s vybudováním cyklotrasy ze Spů do Krčína. Libor Pozděna
informoval o tom, že Královéhradecký kraj přislíbil financovat projektovou dokumentaci této
cyklotrasy, která by měla navazovat na cyklotrasu vedoucí z Podbřezí přes Dobrušku, Val a
Chlístov.
Dále Libor Pozděna doporučuje, aby při navrhování cyklostezek a cyklotras došlo k prvotnímu
projednání s dalšími odbornými útvary – Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a
regionálního rozvoje, Oddělením dopravy a silničního hospodářství atd. (mohou projednat
samotní členové komise) a poté teprve předložení návrhu do RM.
Libor Pozděna dále členy komise seznámil s informacemi, které zazněly na setkání
cyklokoordinátorů, které se uskutečnilo dne 15.06.2016 na Ministerstvu dopravy v Praze.
Na tomto jednání bylo hlavním tématem spolupráce cyklokoordinátorů na krajských úřadech

s cyklokoordinátory v jednotlivých městech a obcích. Královéhradecký kraj zde byl dáván
za příklad.
3.

Přeznačení cyklostezky z Krčína do Černčic
Členové komise se shodli na ponechání současného značení cyklostezky č. 4034 a navrhují
vyznačit ještě jednu trasu po obslužné komunikaci z Krčína do Nahořan.

Komise navrhuje, aby pan Rohulán zjistit v Klubu českých turistů možnost doplnění vyznačení
cyklostezky jako pohodlnější alternativu k cyklostezce č. 4034.
Dále členové komise projednávali možnost umístění směrovky „historické centrum“ k tabulkám
umístěným při výjezdu ulicí K Sirkárně ke smuteční síni.
Adam Balcar informoval, že město v tomto místě chystá nové značení a směrovka by zde
měla být umístěna.
Komise navrhuje, aby Simona Vojnarová ověřila tuto informaci u paní Aleny Čečetkové a
na dalším jednání komise podala zprávu.
4.

Zjednosměrnění ulic Družstevní a Malecí
Podle informací Libora Pozděny bude prozatím zjednosměrněna ulice Družstevní. Členové
komise po delší diskuzi konstatovali, že cyklistický provoz je zde minimální a prostor pro
obousměrný provoz cyklistů zde bez investičně nákladného rozšíření komunikace a chodníku
není možný. Komise bere na vědomí úpravu ulice Družstevní.

Komise dále navrhuje Radě města, aby v případě, že bude uvažovat o zjednosměrnění ulice
Malecí, byla také v této ulici řešena cyklistická doprava. Existuje více možností, jak
obousměrný provoz cyklistů v této ulici zachovat.
5.

Evropský den bez aut – 22.9.
Dagmar Kavanová seznámila členy komise s přípravou Evropského dne bez aut. Rozsah a
obsah tohoto dne bude obvyklý jako v minulých letech. Tohoto dne se zúčastní MŠ a ZŠ
soutěžemi, tematickými výukovými programy atd.

6.

Různé – PD stavební úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova
Členové komise diskutovali nad chystanou opravou ulice Havlíčkova. V současné době je
zpracovávána projektová dokumentace stavebních úprav části komunikace v ulici Havlíčkova
před domy čp. 160, 159, 156, 157, 152 a 106, u provozovny KM technik, s.r.o., čp. 139 a před
restaurací „U Trunečků“ čp. 163, prodejnou Potraviny Verner čp. 189 a RD čp179, 190 a 191.
Komise pro vyváženou dopravu upozorňuje, aby se při přípravě stavby nezapomnělo
na všechny druhy dopravy, zejména dopravu cyklistickou, která v ní dosud nebyla řešena.
Havlíčkova ulice propojuje historický střed města s Krčínem a je jednou z nejdůležitějších ulic
pro cyklistickou dopravu ve městě.
Vyjádření OMM: Na SŽDC leží k odsouhlasení návrh na rozšíření viaduktu v ul. Havlíčkova
s tím, že je tam počítáno s prostorovou rezervou pro cyklodopravu. Tato záležitost byla
projednána s projektantem a zástupci SÚS KHK. Projektant (p. Kučera) se bude taktéž
zabývat cyklodopravou v ul. Havlíčkova.

7.

Různé – rozšíření viaduktu v ulici Havlíčkova
Členové komise dále diskutovali nad rozšířením viaduktu v ulici Havlíčkově. Členové komise
navrhují Radě města zvážit možnost úpravu cesty vedoucí z ulice Havlíčkova do ulice
Elektrárenská kolem uhelných skladů.

Po jednání komise, bylo obdrženo toto vyjádření TS: Pokud se jedná pouze pro pěší, tak tam
Krčíňáci běžně chodí již odpradávna, ale pouze ti, kteří si tak zkrátí cestu. Ostatní tam chodit
nebudou. Ten kopec k zahradnictví je poměrně prudký a jeho úprava by byla složitá. Nemá cenu
uvažovat o nějakém štěrku nebo recyklinu, protože to by odplavil první větší déšť.
Termín další schůzky je stanoven na 13. září 2016 od 15:30
Úkoly:
Komise navrhuje, aby pan Rohulán zjistil v Klubu českých turistů možnost doplnění vyznačení
cyklostezky jako pohodlnější alternativu k cyklostezce č. 4034.
Komise navrhuje, aby Simona Vojnarová ověřila informaci o novém značení a směrovce na
křižovatce ulic K Sirkárně a Českých legií u paní Aleny Čečetkové a na dalším jednání komise
podala zprávu.
POUŽITÉ ZKRATKY
PD
RM

projektová dokumentace
Rada města

ZAPSALA
Dagmar Kavanová 29.06.2016

