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Zápis č. 2  

z jednání dopravní komise konané dne  9. 10. 2019 

 

Přítomni:   Bohumil Oslík, Petr Kalousek, Vladimír Lesser, Ladislav Martínek, František Kamarád, 

Martin Adamec, Ing. Igor Hrazdil, Hana Špičková, PČR – František Hyčka, MěPo – 

Ladislav Martínek, Jiří Diviš. 

Omluveni: Daniel Poliščuk,  Bc. Pavel Čekan, Blanka Savincová, Milan Lang, Ing. Josef Hlůšek. 

 

Program jednání : 

1) Projednání stížností na rychlost vozidel v ulici Štúrova a v přilehlém vnitrobloku (10. etapa). 

2) Odstavování vozidel ve vjezdech do vnitrobloku 10. etapy z ulice Štúrova a z ulice Luční. 

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

4) Úsekové měření rychlosti v Horním Žďáru. 

5) Diskuze 

    

1. Projednání stížností na rychlost vozidel v ulici Štúrova a v přilehlém vnitrobloku (10. 

etapa).  

Usn. č. 5/19 Dopravní komise doporučuje zajistit dodržování povolené rychlosti v ulici Štúrova 

umístěním stacionárního radaru. Zpomalení dopravy pomocí mechanických dopravních zařízení 

(zpomalovací prahy) nelze realizovat z důvodu trvajících záruk stavby „Ostrov, Revitalizace 

ulic Štúrova, Májová, Palackého - 1. etapa“.   

 

2. Odstavování vozidel ve vjezdech do vnitrobloku 10. etapy z ulice Štúrova a z ulice Luční. 

Usn. č. 6/19 Dopravní komise doporučuje na parkoviště u vjezdu do obytné zóny v ulici 

Štúrova osadit dopravní značku IP11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) s uvedením počtu 

parkovacích míst. Na vjezd do obytné zóny dopravní komise doporučuje namalovat Žlutou 

klikatou čáru - V 12a. 

 

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

Usn. č. 7/19 Dopravní komise doporučuje řešit překračování nejvyšší povolené rychlosti 

umístěním stacionárních radarů a jejich atrap do města s tím, že umístění by byla průběžně 

měněna. 

 

4. Úsekové měření rychlosti v obci Horní Žďár. 

Usn. č. 8/19 Dopravní komise nedoporučuje hlídat dodržování povolené rychlosti na silnici I/25 

v obci Horní Žďár pomocí úsekového měření rychlosti. Dopravní komise naopak doporučuje 

plně zprovoznit stávající stacionární radar, umístěný u restaurace U Václava.   

 

5. Diskuze 

Usn. č. 8/19 Dopravní komise doporučuje upravit vjezdové oblouky v napojeních do obytné 

zóny 4. etapy z ulice Jungmannova tak, aby v těchto místech nebylo možné parkovat vozidla.  

Zároveň dopravní komise doporučuje realizovat na 4. etapě v Ostrově nová parkovací místa (i 

jednotlivě vždy do míst, kde nebudou překážet). 

 

  

                                                                                                     Bohumil Oslík  

                                                                                          předseda dopravní komise 

      

 

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

       Zapsal: Jiří Diviš – asistent komise 


