Zápis z 10. zasedání Komise pro vyváženou dopravu
konaného dne 25.10.2016 v zasedací místnosti II.
na MěÚ v Novém Městě nad Metují
PŘÍTOMNI: Jaroslav Rohulán, Martin Prouza, Libor Pozděna, Miluše Šulcová, Adam Balcar
(částečná účast), Radomír Tříska, Miloš Skalský, Dagmar Kavanová
NEPŘÍTOMNI: Jiří Anděl, Jiří Sláma, Ondřej Kubalák, Simona Vojnarová, Pavel Dostál, Pavel
Böhm, Roman Čížek
HOSTÉ:
PROGRAM
1. Kontrola úkolů
2. Doplnění značení cyklostezky z Krčína do Černčic – informace J. Rohulán
3. PD Havlíčkova ulice
4. Cyklostezka Krčín – Spy – informace L. Pozděna
5. Různé
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1.

Kontrola úkolů
Úkol týkající se doplnění značení cyklostezky z Krčína do Černčic byl projednán v bodě 2.
Informace o značení a směrovce na křižovatce ulic K Sirkárně a Českých legií nebyly podány
– úkol trvá.

2.

Přeznačení cyklostezky z Krčína do Černčic
Jaroslav Rohulán informoval členy komise o jednání se zástupci Klubu českých turistů o
doplnění značení cyklostezky z Krčína do Černčic a bylo přislíbeno, že toto doplnění bude
provedeno v průběhu roku 2017.

3.

Projektová dokumentace Havlíčkova ulice
Libor Pozděna podal informace o stavu projektové dokumentace – stavební úpravy části
komunikace v ulici Havlíčkova. Projektová dokumentace je rozpracována. Je předpoklad, že
se stavební úpravy Havlíčkovi ulice budou provádět současně s celkovou rekonstrukcí této
ulice a s rozšířením viaduktu, proto je nutné, aby projektanti všech staveb spolupracovali.
Jaroslav Rohulán požádal, zda by se členové komise mohli s navrhovanou projektovou
dokumentací seznámit. Libor Pozděna přislíbil, že návrh zašle elektronicky.
Libor Pozděna uvedl předpoklad realizace viaduktu je v termínu od srpna do listopadu roku
2018. A dále se předpokládá celkové realizace rekonstrukce komunikace od Rychty ke
křižovatce u Papežů v roce 2019.

Jaroslav Rohulán dále uvedl, že je třeba sledovat dotační tituly Státního fondu dopravní
infrastruktury, protože se zde podmínky k získání dotace často mění ve prospěch investorů.
4.

Cyklostezka Krčín – Spy – informace L. Pozděna
Libor Pozděna uvedl, že ve Spech stále přetrvávají problémy s majiteli pozemků, skrz které je
cyklostezka navrhována. V prvé řadě je nutné vyřešit stížnosti na pana Ing. Hrnčíře, který
neoprávněně a opakovaně umístil do komunikace pevné překážky. Záležitost je řešena ve
správním řízení ODSH.

5.

Různé
Jaroslav Rohulán k zadanému úkolu uvedl, že na křižovatce ulic K Sirkárně a Českých legií by
stačilo na současně umístěný sloupek s označením cyklotras umístit žlutočernou směrovku
směrem do historického centra s nápisem historické centrum, zámek
Adam Balcar připomenul, že by bylo dobré aktualizovat dokument plán rozvoje sítě cyklotras a
cyklostezek v Novém Městě nad Metují, která schválilo Zastupitelstvo města dne 02.02.2012
usnesením č. ZM 79-6778/12.

Termín další schůzky je stanoven na 24. ledna 2017 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 doplnit žlutočernou ceduli na křižovatku ulic K Sirkárně a Českých legií se
směrem a nápisem historické centrum, zámek.
Komise navrhuje Liboru Pozděnovi, aby elektronicky zaslal navrhovanou projektovou dokumentaci
stavební úpravy části komunikace v ulici Havlíčkova.
Komise ukládá Jaroslavu Rohulánovi aktualizovat dokument plán rozvoje sítě cyklostras a
cyklostezek v Novém Městě nad Metují.
POUŽITÉ ZKRATKY

ZAPSALA
Dagmar Kavanová 4. listopadu 2016

