
ZÁPIS 
z 3. schůze dopravní komise konané dne 6.11.2019 v 15.00 hod.  

v kanceláři místostarosty MěÚ Červený Kostelec 

 

 

Přítomni: Škoda Michal, Vít Jiří, Mgr. Štěpánová Ludmila, Růžek Zdeněk 

Omluveni: Novák Pavel, ing. Jiránek Karel, Ondřej Gelbič  

Neomluveni:   

Hosté: Jiří Regner, Josef Dostál  

            

Bod č. 3/1 

DK projednala návrh programu jednání  

Dopravní komise: schvaluje program jednání. 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/2 

Tajemník seznámil DK s plněním úkolů z jednání dne 3.6.2019. 

Dopravní komise: bere na vědomí zprávu z plnění úkolů. 

Hlasování  4-0-0 

 

Bod č. 3/3 

DK projednala žádost na zřízení retardéru na Končinách před čp. 273, žadatel p. Vojtěch 

z důvodu, že označení místní části a omezení rychlosti na 30km/h není účinné  

Dopravní komise: doporučuje zřízení retardéru u začátku obce při nesouhlasu pana 

Nývlta ve vzdálenosti 50 m od jeho RD 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/4 

DK projednala řešení parkování v ul. Langrova od ul. Sokolská, přes Tyršovo nám., ul. Husova 

a dále ke garážím u staré vodárny, tj. celá ul. Langrova, návrh omezit možnost parkování pouze 

po jedné straně. Podnět RM.  

Dopravní komise: doporučuje omezit parkování: 

ul. Sokolská – Tyršovo náměstí – vpravo 

Tyršovo nám. - Husova ulice – vlevo 

Husova ul. – Vodárna - vpravo 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/5 

DK projednala návrh osadního výboru Olešnice: nebezpečné odbočování na cestu na 

pozemku p.č. 2019 k.ú. Olešnice, p. Kult z DI se vyjádřil, že to není MK, ale vjezd na MK z 

polní cesty, tak doporučuje označit červenými sloupky. Dotaz z osadního výboru, zda to nejde 

zařídit, aby to byla MK, a pak toto místo označit jako křižovatku. 

Dopravní komise: doporučuje označit červenými sloupky výjezd z účelové komunikace 

Hlasování 4-0-0. 

 

Bod č. 3/6 

DK projednala žádost na omezení parkování u DPS u Jakuba u budovy pod zdravotním 

střediskem před bezbariérový vstupem. Žádost směřuje k vodorovnému značení vedoucí k 

zabránění parkování před tímto vchodem. 



Dopravní komise: nedoporučuje omezení parkování (2-3 místa) z důvodu nedostatku 

parkovacích míst u zdravotního střediska. Bezbariérový vstup je zřízen u hl. vchodu do 

DPS.  

Hlasování 4-0-0  

 

Bod č. 3/7 

DK projednala Úsekové měření v Horním Kostelci a 17. listopadu u sv. Jana Nepomuckého 

alespoň v jednom směru zařadit k balíku za Svazek obcí Úpa. 

Dopravní komise: doporučuje posoudit náklady na provoz z rozpočtu města a dodat 

informace (specifikaci) jak a kým by měly být radary provozovány, obsluhovány a 

výstupy zpracovávány. 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/8 

DK projednala návrh po rekonstrukci ul. Jiráskova přechod před odbočkou do ul. Řehákova 

opatřit oboustranně vodorovným značením "Pozor děti!" 

Dopravní komise: doporučuje projednat možnost značení na náklady SÚS Náchod 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/9 

DK projednala návrh opatřit vodorovným dopravním značením parkovací místa i na druhé 

straně zeleného pruhu v ul. Palackého (u autobus. nádraží), jak bylo nedávno vyznačeno ze 

strany k ul. Husova. Podnět p. Nývlta z Olešnice.  

Dopravní komise: nedoporučuje z důvodu zimní údržby autobusového nádraží a 

doporučuje řešit parkování v tomto prostoru komplexně 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/10 

DK projednala podnět více obyvatel z ul. Bratří Čapků k řešení častého zajíždění kamionů do 

této ulice. 

Dopravní komise: doporučuje osadit na křižovatku u Jána do ulice Bř. Čapků „Zákaz 

vjezdu nad 7,5t“ 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/11 

DK projednala Podnět osadního výboru ve Lhotě - zklidnění lokality ul. Zemědělská. Navrhují 

umístění DZ "průjezd zakázán" na 4 místech. Je to z důvodu toho, že došlo k extrémnímu 

nárůstu dopravy osob, které jsou zaměstnány v průmyslové zóně.  

Dopravní komise: nedoporučuje omezit průjezd, jelikož místní komunikace ze své 

podstaty mají sloužit pro místní dopravu obyvatel z místa A do místa B. DK se nedomnívá, 

že by tyto „boční“ komunikace využívali zaměstnanci průmyslové zóny z jiných měst.  

 

Bod č. 3/12 

DK projednala návrh na umístění retardéru před domem čp. 266 Lhota, z důvodu omezení 

rychlosti cyklistů jedoucích z kopce. Podnět z osadního výboru ve Lhotě. 

Dopravní komise: nedoporučuje z důvodu zjevného nebezpečí nehody, především za tmy. 

Hlasování 4-0-0 

 



Bod č. 3/13 

DK projednala návrh na umístění místa pro přecházení od MŠ Větrník - ul. Školní směr do ul. 

Zemědělská přes ul. 5. května. 

Dopravní komise: nedoporučuje z důvodu, že v ul. Školní ani na druhé straně v ul. 

Zemědělská nejsou chodníky. 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/13 

DK projednala žádost paní Kaulichové, Lánská 553 o úpravu přístupu k pozemku a RD 

pomocí červených sloupků (DZ Z 11g) 

Dopravní komise: nedoporučuje osazení, probíhá úprava obrubníků po rekonstrukci 

vodovodu a případné omezení výjezdu řešit s MP. 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/14 

DK projednala žádost spol. Industrial Park CK a Albi o doplnění svislého a vodorovného DZ 

zákaz zastavení oboustranně v ul. Zemědělská v prostoru mezi těmito firmami z důvodu 

parkování kamionů. 

Dopravní komise: nedoporučuje doplnění DZ a doporučuje vedení města jednat 

s firmami, aby se podílely na vybudování záchytného parkoviště pro kamiony.  

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/15 

DK projednala žádost společnosti Eurona Černý o vybudování místa pro přecházení na silnici 

I/14 pod bývalou nákladní vrátnicí Elitex. 

Dopravní komise: doporučuje souhlasit s úpravou chodníku ve vlastnictví města pro 

místo pro přecházení po projednání a souhlasu ŘSD na silnici I/14 na náklady žadatele 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/16 

DK projednala žádost p. Prosy o doplnění DZ omezující rychlost od Zábrodí do Č. Kostelce 

za odbočkou do ul. Za Občinou.  

Dopravní komise: doporučuje osazení DZ 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/17 

DK projednala žádost OV Olešnice (opakovaná) o instalaci zrcadla na křižovatce u Brožů čp. 

30 a označení komunikace vedoucí od Sokolovny do obce jako hl. silnice. 

Dopravní komise: nedoporučuje osazení DZ z důvodu zrychlení dopravy a projednat 

osazení zrcadla s DI Náchod (OMH). 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/18 

DK projednala žádost Oblastní charity o schválení umístění zrcadla, které usnadní vyjíždění 

z brány Háčka. Zrcadlo by bylo umístěno proti bráně u lesa a náklady s tím spojené uhradí. 



Dopravní komise: doporučuje osazení zrcadla po projednání s DI Náchod (OMH). 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/19 

DK projednala žádost omezení zákazu zastavení v ulici Nerudova. 

Dopravní komise: doporučuje ponechat zákaz zastavení od Batistu k výjezdu od objektu 

p. Volhejna u kuželny a dále instalovat Zákaz stání s platnosti PO-PÁ 7.00 - 17.00 hod od 

tohoto výjezdu po ulici Na Skalce a posunutí DZ Zákaz stání po levé straně u čp. 102 na 

začátek ulice Nerudova před čp. 463. 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/20 

DK projednala podnět na zřízení místa pro přecházení v ulici 17. listopadu nad střední školou. 

Dopravní komise: nedoporučuje z důvodu, že občané stále ještě neznají přesný výklad 

místa pro přecházení, kde není přednost pro chodce! Dále lze předpokládat problémy 

s rozjížděním a bržděním především kamionů v zimním období. Školní mládež může 

využít hlídaný přechod u pošty. Vzdálenost chůze do ZŠ tím není nijak zásadně ovlivněna. 

DK přesto doporučuje uvedené zkonzultovat s DI Náchod v rámci projednávání výše 

uvedených podnětů (OMH). 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/21 

DK projednala žádost na doplnění vodorovného značení „Dej přednost“ na křižovatce u 

Sekyrkárny. 

Dopravní komise: doporučuje osazení DZ,  projednaní s DI Náchod a SÚS, aby to 

provedla na jejich náklad. 

Hlasování 4-0-0 

 

Bod č. 3/21 Diskuse 

DK doporučuje vyzvat vlastníky živého plotu u čp. 62 ve Lhotě (křižovatka před nádražím), aby 

ostříhaly živý plot (OMH). 

Doplnit červené patníky na výjezdu od firmy TUKOV. 

Byla poskytnuta informace o praxi v Plzni na odtah dlouhodobě zaparkovaných aut. 

Hlasování 4-0-0 

 

                                                                                        

                                                                                           Předseda komise: Škoda Michal 

 

 

 

Zapsal: Ing. Košut Emil    

 

Dne:   6.11.2019 


