
 

 
 

 
Zápis z 4. jednání dopravní komise 
dne 1. června 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Červený Kostelec 
 
Přítomní členové: Michal Škoda, Jiří Vít, Pavel Novák, Karel Jiránek, Josef Dostál 
Omluveni: Ludmila Štěpánová, Zdeněk Růžek 
Neomluveni: 
Pověřený člen rady: Jan Kafka 
Hosté: Jiří Regner, Milan Hrstka 
 
Zahájení a schválení programu 
 
Předseda komise zahájil jednání a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Byl doplněn a schválen následující 
program: 
 
1. Kontrola plnění usnesení a úkolů 
2. Umístění DZ B28 "Zákaz zastavení" v ul. Řehákova ve směru od Semetu před výjezdem ze sběrného dvora (nová 
posuvná brána). 
3. Umístění B1 "Zákaz vjezdu" s dodatkovou "Mimo dopravní obsluhy" pro vjezd do sběrného dvora novou 
postranní bránou. 
4. DZ IS24 (hnědé směrovky) – turistický cíl – u silnice I/14 směr Vízmburk z obou směrů. 
5. Žádost o případné umístění dopravní značky zákaz stání nebo zákaz zastavení v prostoru křižovatky u Devíti 
křížů. 
6. DZ 30 km/h kolem rybníka Balaton. 
7. Prosba o nějaké řešení neustálého zajíždění kamionů do ul. Bratří Čapků. 
8. Vyštěrkování parkovací plochy u nádraží místo zahrádek. 
9. Časově omezené stání na novém parkovišti v Sokolské ulici. 
10. U ZŠ v ul. Bř. Kafky doplnění označení objížďky. 
11. Umístění zrcadla na výjezdu z ulice Nová na ulici Větrník. 
12. Osazení DZ „průjezd zakázán“ od Balatonu po kapličku ve Lhotě. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Kontrola plnění usnesení a úkolů. 
Tajemník seznámil přítomné s plněním úkolů z jednání dne 6.11.2019. 
 
Usnesení 2020/1/1 
Členové dopravní komise berou na vědomí zprávu o plnění úkolů. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Umístění DZ B28 "Zákaz zastavení" v ul. Řehákova ve směru od Semetu před výjezdem ze sběrného dvora. 
 
Usnesení 2020/1/2 
Členové dopravní komise doporučují umístění DZ B28 "Zákaz zastavení" v ul. Řehákova ve směru od Semetu před 
výjezdem ze sběrného dvora (nová posuvná brána). 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Umístění B1 "Zákaz vjezdu" s dodatkovou "Mimo dopravní obsluhy" pro vjezd do sběrného dvora novou 
postranní bránou. 
 
DK projednala žádost Města Červený Kostelec na umístění DZ B1 "Zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou "Mimo 
obsluhy sběrného dvora" pro vjezd do sběrného dvora novou posuvnou bránou. 
 



 

 
 

 
Usnesení 2020/1/3 
Členové dopravní komise doporučují umístění DZ B1 "Zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou "Mimo obsluhy 
sběrného dvora" pro vjezd do sběrného dvora novou posuvnou bránou. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Umístění DZ IS24 (hnědé směrovky) – turistický cíl – u silnice I/14 směr Vízmburk z obou směrů. 
DK projednala žádost Města Červený Kostelec na umístění DZ IS24 (hnědé směrovky) – turistický cíl – u silnice I/14 
směr Vízmburk z obou směrů. 
 
Usnesení 2020/1/4 
Členové dopravní komise doporučují umístění DZ IS24 (hnědé směrovky) – turistický cíl – u silnice I/14 směr 
Vízmburk z obou směrů. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Žádost o případné umístění dopravní značky zákaz stání nebo zákaz zastavení v prostoru křižovatky u Devíti 
křížů. 
DK projednala žádost Martiny Cachové na umístění dopravní značky zákaz stání nebo zákaz zastavení v prostoru 
křižovatky u Devíti křížů. Konkrétně se jedná o křižovatku mezi silnicí č. I/14 a odbočku na Končiny (vedoucí i k 
lomu Krákorka).  
 
Usnesení 2020/1/5 
Členové dopravní komise nedoporučují umístění DZ – případné stání v křižovatce řešit s Městskou policií. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
6. DZ 30 km/h kolem rybníka Balaton. 
DK projednala žádost paní Bubeníčkové a manželů Bartenschlagerových, Lipky 1168 na umístění DZ 30 km/h 
kolem Balatonu (u p. Drahoňovského z jedné strany a od Lipek z druhé strany) 
 
Usnesení 2020/1/6 
Členové dopravní komise doporučují po dobu uzavírky ulice Jiráskova umístit přechodné DZ „30 km“ dle žádosti. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Prosba o nějaké řešení neustálého zajíždění kamionů do ul. Bratří Čapků. 
DK projednala žádost obyvatel Lhota na řešení neustálého zajíždění kamionů do ul. Bratří Čapků. 
 
Usnesení 2020/1/7 
Členové dopravní komise doporučují projednat s ŘSD umístnění zákazu odbočení s dodatkovou tabulkou 7,5 t do 
ulice Bratří Čapků z obou směrů na silnici I/14. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Vyštěrkování parkovací plochy u nádraží místo zahrádek. 
DK projednala žádost Města Červený Kostelec na zřízení provizorního parkování u stanice ČD a tím omezení 
parkování kamionů v tomto prostoru (posunutí stávajícího DZ). 
  
Usnesení 2020/1/8 
Členové dopravní komise doporučují zřízení provizorního parkování u stanice ČD a tím omezení parkování 
kamionů v tomto prostoru (posunutí stávajícího DZ). 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 



 

 
 

 
9. Časově omezené stání na novém parkovišti v Sokolské ulici. 
DK projednala žádost pana Jana Kafky na omezení parkování na parkovišti v ulici Sokolská Po-Pá 7-17 hod. na 
maximálně 2 hodiny. 
 
Usnesení 2020/1/9 
Členové dopravní komise doporučují omezení parkování na parkovišti v ulici Sokolská Po-Pá 7-17 hod. na 
maximálně 2 hodiny. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
10. U ZŠ v ul. Bř. Kafky doplnit označení objížďky. 
DK projednala žádost pana Zdeňka Růžka doplnit označení objížďky u ZŠ v ul. Bř. Kafky - rovně kolem hřbitova dát 
směr Lánská, Řehákova a sběrný dvůr a doleva Lipky. 
  
Usnesení 2020/1/10 
Členové dopravní komise doporučují doplnit označení objížďky u ZŠ v ul. Bř. Kafky - rovně kolem hřbitova dát směr 
Lánská, Řehákova a sběrný dvůr a doleva Lipky. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
11. Umístění zrcadla na výjezdu z ulice Nová na ulici Větrník. 
DK projednala žádost obyvatel ulice Nová na osazení zrcadla na výjezdu z ulice Nová na ulici Větrník. 
 
Usnesení 2020/1/11 
Členové dopravní komise doporučují osazení zrcadla na výjezdu z ulice Nová na ulici Větrník. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
12. Osazení DZ „průjezd zakázán“ od Balatonu po kapličku ve Lhotě. 
DK projednala žádost pana Bejra a pana Matysky na omezení dopravy od Balatonu po kapličku ve Lhotě. 
 
Usnesení 2020/1/12 
Členové dopravní komise doporučují osazení DZ „Průjezd zakázán“ od Balatonu po kapličku ve Lhotě. 
 
přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
Zapsal: Ing. Emil Košut 
 
Dne: 1. 6. 2020 
 
Ověřil předseda komise: Michal Škoda 
 


