
1 

 

Zápis č. 1  

 

z jednání dopravní komise konané dne 13. 02. 2019 

 

Přítomni: Bohumil Oslík, Bc. Pavel Čekan, Blanka Savincová, Petr Kalousek, Vladimír Lesser, 

Ladislav Martínek, Milan Lang, František Kamarád, Ing. Josef Hlůšek, Ivan Vysocký, 

Ing. Igor Hrazdil, Jiří Diviš. 

 

Omluveni: Daniel Poliščuk 

 

 

Program jednání : 

1) Vytipování přechodů pro chodce, které by bylo vhodné upravit do podoby odpovídající 

platné legislativě 

2) Zamezení vjezdu před budovu ZŠ Myslbekova a omezení doby parkování na parkovišti 

před uvedenou ZŠ. 

3) Projednání podnětu na zamezení překračování nejvyšší povolené rychlosti ve městě 

(respektive zamezení výraznému překračování nejvyšší povolené rychlosti).  

4) Diskuze 

 

 

1. Vytipování přechodů pro chodce, které by bylo vhodné upravit do podoby odpovídající platné 

legislativě 

Usn. č. 1/19 Dopravní komise doporučuje řešit úpravu všech přechodů na Hlavní třídě 

v Ostrově, a to včetně přechodů v odbočeních z Hlavní třídy.  

Dále komise doporučuje upravit přechod přes Jáchymovskou ulici (u prodejny MOBTEL) a 

přechod v ulici Krušnohorská (u křižovatky s ulicemi Klínovecká a Studentská). Tato úprava by 

měla být spojena se šířkovou úpravou ulice Krušnohorská v úseku Klínovecká – Na Příkopě, 

z důvodu dodržení minimálních průjezdných šířek komunikace při zachování stávajícího 

parkování u MŠ Krušnohorská.     

Komise také doporučuje řešit úpravu místa pro přecházení přes ulici Jáchymovská u OD 

Kaufland na přechod pro chodce. V tomto případě by mělo dojít ke zvážení, zda zachovat 

stávající místo pro přecházení k  OD NORMA na severní straně okružní křižovatky. 

Úpravy přechodů pro chodce a míst pro přecházení musí být v souladu s ČSN 73 6110 a Vyhl. 

398/2009 Sb. 

 

2. Zamezení vjezdu před budovu ZŠ Myslbekova a omezení doby parkování na parkovišti před 

uvedenou ZŠ. 

Usn. č. 2/19 Dopravní komise doporučuje zachovat stávající úpravu dopravy v klidu na ploše 

před ZŠ Myslbekova. Důvodem tohoto doporučení je zajištění bezpečnosti dětí při jejich 

pohybu přes plochu parkoviště. Dopravní komise je přesvědčena, že při současné úpravě, kdy 

na parkovišti dochází k minimálnímu pohybu vozidel, je minimálně ohrožena bezpečnost dětí, 

které se zde pohybují (a to jak ve dnech školní výuky, tak ve dnech volna). Mimo školní výuku 

je tento prostor také vhodný pro využití ke hrám dětí z blízkých bytových domů. Jelikož 

takovýchto ploch je ve městě málo, v této lokalitě je prakticky jediná, není vhodné ji obsadit 

parkujícími vozidly. 

V současné době probíhá stavební řízení na rekonstrukci ulice Myslbekova v úseku mezi 

ulicemi Komenského a Mánesova včetně parkovišť. Po jeho dokončení by mělo dojít 

ke zlepšení nepříznivé situace s nedostatkem parkovacích míst. 
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3. Projednání podnětu na zamezení překračování nejvyšší povolené rychlosti ve městě 

(respektive zamezení výraznému překračování nejvyšší povolené rychlosti).  

Usn. č. 3/19 Dopravní komise sděluje, že na základě žádosti městské policie proběhne měření 

rychlosti vozidel na vytipovaných - rizikových místech. Smluvním partnerem ve věcech 

komunikací a dopravy budou posouzeny možnosti pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

v ulici Jungmannova. 

 

4. Diskuze 

Usn. č. 4/19 Dopravní komise doporučuje, v souvislosti s  dopravními problémy způsobenými 

ranním vysazováním školáků u ZŠ Myslbekova, posoudit návrh na změnu směru jízdy 

jednosměrnou ulicí Zahradní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Bohumil Oslík  

                                                                                          předseda dopravní komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jednání dopravní komise bylo zahájeno v 1400 hodin a ukončeno v 1600 hodin.       

         Zapsal: Jiří Diviš – asistent komise 


