
Zápis z jednání dopravní komise dne 21. 3. 2016
Přítomni: pp. Čáslavka, Přikryl, Kolínek, Sodomová, novy člen delegovaný ODS pan Jakub Sevčík a
František Svatoš.
Omluveni: pp. Jakub, Cara, Frindt
Tajemník DK: Eva Maršíková

Program:
1) Rešení autobusové dopravy -- linka 359
2) Návrh nových zastávek tak, aby co nejméně zasahovali do života obyvatelů Palachovy ulice
3) Připomínky kolegyně Sodomové
4) Změna dopravního značení u MŠ v Havlíčkově ulici(návrh Ing. Richtra)
5) Chybějící značky u retardéry dalších ulic
6) Seznámení s výsledky jednání o vlakové dopravě, konaného dne 1 0. 2. 201 6 v Kralupech n/Vltavou
7) Podnět paní Hany Grogan
8) Diskuze

Předseda komise požádal o předřazení bodu č. 7 na úvod jednání komise a komise souhlasila

Adl) Podnět paní Hany Grogan -- zřízení obytné zóny v ulici Smetanova:
Komise se seznámila s požadavkem paní Grogan na zřízení obytné zóny v ulici Smetanova. Komise se
jednohlasně usnesla, že s tímto požadavkem nesouhlasí a radě města nedoporučuye v ulici Smetanova měnit
organizaci dopravy zřizováním obytné zóny.
Komunikace byla v nedávné době rekonstruovaná a obyvatelé měli možnost své požadavky uplatnit
v zákonné lhůtě na příslušném odboru Mtl Roztoky. Místní komunikace je konstrukčně navržená .jako
obslužná komunikace 111. třídy a jako taková umožňuje přímou dopravní obsluhu jednotlivých nemovitostí a
umožňuje bezpečny pohyb chodců po nově vybudovaných chodnících (po obou stranách).

Ad2) Rešení autobusové dopravy:
Clen dopravní komise, p. Přikryl, představil tři možné varianty autobusové dopravy pro linku č. 359,
včetně délky trasy a tedy finanční náročnosti na její provoz. Jedná se o tyto trasy (viz. barevné grafické
vyznačení v mapové příloze)

1. Trasa současná (modrá) -- ze Suchdola přes ul. Lidická, Obránců míru, Masarykova (v části od
Obránců míru po křižovatku ul ic Bernáškova a Čáslavského), zpět na komunikaci v ul. Lidická, směr
Bolina. Z Běliny pak opět Lidickou, Obránců míru, Masarykovou, Obránců míru a Lidickou, směr
Suchdol. Celá trasa měří 2600 m.

2. Trasa 1. navrhovaná (zelená) zul. Lidická přes ul. Obránců míru do ul. Masarykova
(směr Tyršovy náměstí) a dále směr Bělina. Zpáteční trasa opět vedena ul. Masarykova do ul.
Obránců míru a ul. Lidická. o délce 1300 m.

3. Trasa 11. navrhovaná (červená) - zul. Lidická přes ul. Obránců míru do ul. Jana Palacha
(směr Tyršovo náměstí) a dále směr Bělina. Zpáteční trasa opět vedena ul. Jana Palacha do ul.
Obránců míru a ul. Lidická, o délce 1850 m.

Po značně emotivní rozpravě ohledně zavedení autobusové linky v ulici Jana Palacha a představení
jednotlivých variant se komise dohodla na hlasování o navrhovaných variantách 1. a 11. S tímto výsledkem:

Trasa navrhovaná l.(zelená): pro: 5 členů
proti: 0 členů
zdržel se: l člen

Trasa navrhovaná ll. (červená): pro: 0 členů
proti: 5 členů
zdržel se: l člen



Předseda komise p. Čáslavka upozornil členy komise na skutečnost, že se k tomuto tématu komise vrátí, až
bude kompletní, tedy i za účasti pana starosty Jakoba a pana Calty.

Ad3) Připomínky pí. Sodomové:
Paní Sodomová seznámila komisi se situací ohledně parkování v ulici U Školky, kde byl vybudovaný nový
chodník (levá strana ve směru na Holý vrch) a šíře komunikace nedovoluje parkování vozidel bez toho, že
by nedocházelo k částečnému omezování silničního provozu. Rezidenti a návštěvy z těchto důvodů začali
parkovat částečně na chodnících, což však nezůstalo bez povšimnutí strážníku MP Roztoky, která majitele
vozidel pokutovala. Na straně pravé (od křižovatky s ul. Zahradní) je v části ulice zelený pruh, oddělený od
vozovky silničním obrubníkem a v části ulice, u čp. 1421 a 143 1, je vybudovaný chodník (pravděpodobně
svépomocí). Komise navrhuje projednání možnosti částečného parkování na chodníku s tím, že předem bude
zjištěno mocnost použité dlažby (tloušt'ka).

Ad4) Změna dopravního značení u MS v Havlíčkově ulici(návrh Ing. Richtra):
Mš požaduje vzhledem k bezpečnosti dětí tato dopravní opatření:
A) osazení zpomalovacích prahů retardéry - na dvou úsecích ulice Havlíčkova, a to:

1 . od ul. Masarykova za přechodem pro chodce - směr k Zdravotnímu zařízení (dálejen ZZ) a Mš
2. od ul. Braunerova na úrovní nočního baru ,,M - ko" (směr Masarykova ul.),

B) osazení dopravních značek ,,Pozor děti" (AI 2)

C) opatřit obrubníky při vjezdu do areálu Mš a ZZ (po obou stranách vjezdu) žlutou barvou (zákaz
zastavení) v délce 5 m, za účelem lepšího výhledu při výjezdu vozidel.

Dopravní komise doporučuje pouze instalaci zpomalovacích prahů ve formě žlutých ,,bochánků" (viz. ul
Obránců míru). Opatření obrubníků žlutou barvou je duplicitou zákona č. 361/2000Sb., o provozu na PK.

Ad5) Chybějící značky u retardérů:
Komise doporučuje správně označit dopravnímu značkami všectmy retardéry ve městě

Ad6) Seznámení s výsledky jednání o vlakové dopravě, konaného dne 10. 2. 2016 v Kralupech
n/Vltavou:
Informace budou komisi sdíleny na příštím jednání.

Ad7) P. Svatou otevřel diskusi o blocích v Lidické ulici. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci kraje,
která má být řešena celkovou rekonstrukcí, doporučuje komise do doby, než tyto bloky budou nahrazeny
méně nebezpečnym řešením, tato místa řádně osvětlit. Diskuze o blocích byla projednávaná již několikrát.
Zastupitelstvem bylo doporučeno o tomto problému se dohodnout s majitelem silnice, kterým je kraj.
Komise doporučuje osazení nižších city bloků, správně označených a osvětlených.

Ad6) Na předsedu komise p. Cáslavku se obrátila pí. Arch. Svábová se žádostí o úpravu terénu a přeložení
zvonů na tříděný odpad u křižovatky ul. Legií a ul. Vraštilova. Komise se dohodla, že vzhledem k tomu, že
odpadové hospodářství patří do gesci odboru SRMžP, bude tento podnět předán Ing. Zemanovo

Ověřil: SZapsal: E. Maršíková
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