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Zápis z jednání dopravní komise RM č. 1/2017 

ze dne 04.01.2017 
 

Přítomni:  
předseda komise:             p. František Vágner   
místopředsedkyně:               omluvena   
členové komise:                    p. Jiří Veselý,  p. Jan Žalud, p. Miloš Šnebergr, p. Stanislav Bureš, 

p. Jiří Král, p. Václav Vích     
 
hosté :                                   pí Blanka Sunkovská vedoucí OSM  
                                              pí Dana Lávicová, OSM                                                 
                                              p. Petr Blahout, OSM    
                                              p. M. Tesař projektant    
                                               
Omluveni :                             p. Jaroslav Lauterbach,  
                                              pí Miroslava Limberková   
       
                                      
Program jednání:  
1) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 11 v RM č. 47/2016 dne 12.12.2016 
2) Návrh a schválení ověřovatele zápisu. 
3) Projednání usnesení RM č. 244/2016 bod č. 6) z 38. schůze ze dne 01.08.2016 zabývat se 
vytvořením cyklistického propojení Louny jih – sever, návrhy:   
a) V ul. Rybalkova vytvořit cyklistické propojení od křiž. s ul. Sportovní dolu ke vjezdu do areálu 
cvičiště vpravo vedle chodníku do zeleně, kde se pak přejede na druhou stranu komunikace a opět 
v zeleném pruhu vpravo vedle komunikace se začátkem mezi domy čp. 1140 a 1399 až ke 
křižovatce s ul. Jiráskova  
b) V ul. Fügnerova, od křiž. s ul.  Poděbradova k přechodu pro chodce u okružní křižovatky (případně 
se zapojením do okružní křižovatky) vytvořit cyklo. ve středu zeleného pruhu mezi stromy  
c) V ul. Tomanova, od křiž. s ul. Poděbradova ke křiž. s ul. Březinova vždy vpravo v jízdním pruhu 
vyznačit piktogram č. V 20 „Koridor pro cyklisty“.  
4) Návrh Městské policie Louny, v ul. Maroldova naproti garáži domu čp. 1040 vyznačit vodorovnou 
DZ č. V 12c „Zákaz zastavení“ o délce cca 7,0 m.  
5) Návrh předsedy DK, v ul. Lucemburků vpravo ve směru k ul. Dalimilova, od domu čp. 2743 osadit 
svislou DZ č. B 28 „Zákaz zastavení“, v úseku ke kontejnerům.  
6) Žádost o řešení vjezdu do garáže domu čp. 2457 v ul. Vladimirská, podal pan J. Kopřiva.  
7) Podnět pana Jelínka ohledně řešení vjezdu a výjezdu z garáží čp. 976 – 992.          
8) Žádost o řešení dopravní situace ve výjezdu z ul. Jungmannova do ul. Rakovnické, podala 
pí Svatava Schwarzová, Louny.   
9) Materiály na akci: „Louny – chodníky podél silnice č. II/246“, předkládá odbor SM.  
10) Návrh úpravy režimu semaforů na křiž. sil. č. II246 s ul. Poděbradova a s ul. Štefánikova, 
předkládá Technická správa města Loun s.r.o. 
11) Různé .                                                                                                               
11)a) bod 9)a) z jednání DK č. 11/2016, pan Žalud navrhl řešit přechod trati ČD pro chodce v ul. 
Rakovnická vpravo od ul. Jungmannova k obřadní síni.  
11)b) Opakované projednání řešení dopravní situace v ul. Na Valích, úkol z jednání RM č. 47/2016 
ze dne 12.12.2016  
11)c) Návrh Policie ČR DI Louny na řešení křižovatky v ul. Průmyslová u AISANU (s malým 
ostrůvkem) jako křižovatku s objížděním ostrůvku vlevo.     
11)d) pan Vágner přednesl žádost Obchodní akademie Louny o zajištění dopravního značení u vrat 
pro výjezd vozidel z parcely č. 2689/1 v k.ú. Louny do ul. Karla Stanislava Sokola.  
11)e) Žádost obyvatel ulice Fr. Chlouby na vyznačení parkovacího pruhu v této ulici, podal p. Miloš 
Chovanec.  
11)f) Návrh na řešení jednosměrného provozu v ul. Hilbertova ve směru od Mírového náměstí k ul. 
Husova, podal odbor SM.        
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1) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 11/2016 v RM na 47. schůzi dne 12.12.2016  
- pan Vágner seznámil členy DK s projednáním zápisu DK č. 11 v RM s tím, že zápis byl dopravní 
komisi radou města vrácen k novému projednání.   
Závěr: členové DK vzali informaci na vědomí   
 
2) Návrh a schválení ověřovatele zápisu DK č. 1/2017. 
Členové DK jmenují ověřovatelem zápisu DK č. 1/2017 pana Jiřího Krále         

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr      

Proti 0  

Zdržel se 1 Král  

Nehlasoval  0  

 

 
3) Projednání usnesení RM č. 244/2016 bod č. 6) z 38. schůze ze dne 01.08.2016 zabývat se 
vytvořením cyklistického propojení Louny jih – sever, návrhy:   
a) V ul. Rybalkova vytvořit cyklistické propojení od křiž. s ul. Sportovní dolu ke vjezdu do areálu 
cvičiště vpravo vedle chodníku do zeleně, kde se pak přejede na druhou stranu komunikace a opět 
v zeleném pruhu vpravo vedle komunikace se začátkem mezi domy čp. 1140 a 1399 až ke 
křižovatce s ul. Jiráskova s propojením s vyznačenými cyklo v ul. Zdeňka Suchana 
Závěr: dopravní komise doporučuje v ul. Rybalkova doplnit příslušné svislé dopravní značky 
(B 2, IP 4b) o dodatkové tabulky č. E 12a „Jízda cyklistů v protisměru“ a E 12b „Vjezd cyklistů 
v protisměru povolen“, dále doporučuje uložit odboru SM zabývat se cestou zadání projektu 
možností zřízení cyklostezky v zelených pruzích v této ulici 

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Bureš, Veselý, Král, Vích, Šnebergr      

Proti 0  

Zdržel se 1 Žalud   

Nehlasoval  0  

 
b) V ul. Fügnerova od křiž. s ul.  Poděbradova k přechodu pro chodce u okružní křižovatky (případně 
se zapojením do okružní křižovatky) vytvořit cyklo ve středu zeleného pruhu mezi stromy  
Závěr: dopravní komise na základě nesouhlasného stanoviska Policie ČR DI Louny ze dne 
07.11.2016 doporučuje navržený pruh pro cyklisty nevytvářet  

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Bureš, Veselý, Král, Vích, Šnebergr      

Proti 0  

Zdržel se 1 Žalud 

Nehlasoval  0  

 
c) V ul. Tomanova od křiž. s ul. Poděbradova ke křiž. s ul. Březinova vždy vpravo v jízdním pruhu 
vyznačit piktogram č. V 20 „Koridor pro cyklisty“.  
Závěr: dopravní komise doporučuje navržený piktogram č. V 20 „Koridor pro cyklisty“ podle 
návrhu v uvedené ulici vyznačit     

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Král    

Proti 0  

Zdržel se 1 Šnebergr 

Nehlasoval  0  
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4) Návrh Městské policie Louny, v ul. Maroldova naproti garáži domu čp. 1040 vyznačit 
vodorovnou DZ č. V 12c „Zákaz zastavení“ o délce cca 7,0 m.  
- dopravní komisi byl předložen návrh městské policie na vyznačení vodorovného zákazu zastavení 
provedením vodorovné DZ č. V 12c „Zákaz zastavení“ naproti garáži domu čp. 1040 v ul. Maroldova 
o délce cca 7 m    
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že DK doporučuje provést vodorovnou DZ 
č. V 12c „Zákaz zastavení“ naproti garáži domu čp. 1040 o délce cca 7 m.  

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
5) Návrh předsedy DK, v ul. Lucemburků vpravo ve směru k ul. Dalimilova, od domu čp. 2743 
osadit svislou DZ č. B 28 „Zákaz zastavení“, v úseku ke kontejnerům.  
- dopravní komisi byl předsedou DK přednesen návrh na osazení svislé DZ č. B 28 „Zákaz zastavení“ 
v ul. Lucemburků vpravo ve směru k ul. Dalimilova od domu čp. 2743  ke kontejnerům  
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že DK doporučuje v ul. Lucemburků vpravo ve 
směru k ul. Dalimilova od úrovně domu čp. 2743 osadit svislou DZ č. B 28 „Zákaz zastavení“ 
ke křižovatce s ul. Dalimilova, dále posunout kontejnery do čela ul. Lucemburků a provést 
vodorovnou DZ č. V 12c „Zákaz zastavení“ před těmito kontejnery.  

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
6) Žádost o řešení vjezdu do garáže domu čp. 2457 v ul. Vladimirská, podal pan J. Kopřiva.  
- dopravní komisi byla předložena žádost pana Kopřivy k řešení problému s parkováním vozu a jeho 
vjezdem do garáže domu čp. 2457 v ul. Vladimirská  
Závěr: členové dopravní komise vzali žádost na vědomí s tím, že DK nedoporučuje provádět 
žádná opatření, pan Kopřiva má možnost v případě problémů povolat městskou policii Louny.     

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
7) Podnět pana Jelínka ohledně řešení vjezdu a výjezdu z garáží čp. 976 – 992.          
- členům dopravní komise byla opakovaně předložena žádost pana Jelínka ve věci vjezdu do garáží 
č.p. 976 – 992 v garážovém dvoře u Penny marketu v ul. Přemyslovců  
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že DK doporučuje odborem SM prověřit 
možnost rozšíření odstavné plochy před garážemi cca o 1 m formou uložením zatravňovacích 
dlaždic do přilehlé zeleně po celé délce plochy na pozemcích ve vlastnictví města 
s následným vyznačením vodorovné DZ č. V 10d „Parkovací pruh“.  

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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8) Žádost o řešení dopravní situace ve výjezdu z ul. Jungmannova do ul. Rakovnická, podala 
pí Svatava Schwarzová, Louny.   
- dopravní komisi byla předložena žádost pí Schwarzové ve věci řešení výjezdu z ul. Jungmannova 
do ul. Rakovnická    
Závěr: členové dopravní komise vzali žádost na vědomí s tím, že DK tuto záležitost již řešila a 
nedoporučila osazení dopravního zrcadla, dále si řidiči musí uvědomit to, že při výjezdu 
z vedlejší silnice na hlavní musí dodržovat dané zásady a pokud si nejsou jisti bezpečností 
výjezdu, mohou použít náležitě poučenou osobu. Dále rychlost jedoucích vozidel v úseku 
mezi okružní křižovatkou a žel. přejezdem může být max. 50 km v hod a není dost dobře 
možné na tomto krátkém úseku dosahovat vyšší rychlosti.  

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
9) Materiály na akci: „Louny – chodníky podél silnice č. II/246“, předkládá odbor SM.  
- dopravní komisi byla předložena projektová dokumentace na uvedenou akci s prezentací 
projektantem      
Závěr: dopravní komise vzala projektovou dokumentaci s prezentací na vědomí 
s připomínkami s tím, že doporučuje akci realizovat 

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Bureš, Veselý, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1 Žalud 

 
10) Návrh úpravy režimu semaforů na křiž. sil. č. II246 s ul. Poděbradova a s ul. Štefánikova, 
předkládá Technická správa města Loun s.r.o. 
- dopravní komisi byly předloženy návrhy s cenovou kalkulací na úpravu režimu provozu semaforů na 
křižovatkách ulic Osvoboditelů s ul. Poděbradova a s ul., Štefánikova  
Závěr: dopravní komise vzala návrhy na vědomí s tím, že doporučuje na základě životnosti 
semaforů řešit možnost osazení nových semaforů se stacionárními měřiči rychlosti včetně 
moderní technologie – časové údaje (odpočítávání)     

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

  
11) Různé.                                                                                                                
11)a) bod 9)a) z jednání DK č. 11/2016, pan Žalud navrhl řešit přechod trati ČD pro chodce v ul. 
Rakovnická vpravo od ul. Jungmannova k obřadní síni.  
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že DK doporučuje odboru SM projednat se  
Správou železniční dopravní cesty možnosti řešení.  

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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11)b) Opakované projednání řešení dopravní situace v ul. Na Valích, úkol z jednání RM 
č. 47/2016 ze dne 12.12.2016  
Závěr: dopravní komise i nadále doporučuje řešit jednosměrným provozem severní větví ve 
směru od Žatecké brány k ul. Táboritské (zápis DK č. 7/2016 bod č. 9) osazením svislých DZ  
č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“, C 3b 
„Přikázaný směr jízdy zde vlevo“, IP 4b „Jednosměrný provoz“, IP 10a „Slepá pozemní 
komunikace“, IP 10b „Návěst před slepou pozemní komunikací“.  

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 1  Bureš  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
11)c) Návrh Policie ČR DI Louny na řešení křižovatky v ul. Průmyslová u AISANU (s malým 
ostrůvkem) jako křižovatku s objížděním ostrůvku vlevo.     
Závěr: dopravní komise doporučuje řešit dle návrhu Policie ČR osazením příslušných 
svislých dopravních značek č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace“, P 4 „Dej přednost v jízdě!“, 
E 2b „Tvar křižovatky“.   

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
11)d) pan Vágner přednesl žádost Obchodní akademie Louny o zajištění dopravního značení u 
vrat pro výjezd vozidel z parcely č. 2689/1 v k.ú. Louny do ul. Karla Stanislava Sokola.  
Závěr: dopravní komise vzala žádost na vědomí a doporučuje provést vodorovnou DZ č. V 12c 
„Zákaz zastavení“ podle žádosti   

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 1  Bureš 

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
11)e) Žádost obyvatel ulice Fr. Chlouby na vyznačení parkovacího pruhu v této ulici, podal 
p. Miloš Chovanec   
Závěr: dopravní komise vzala žádost na vědomí s tím, že bude řešeno na místním šetření   
 
11)f) Návrh na řešení jednosměrného provozu v ul. Hilbertova ve směru od Mírového náměstí 
k ul. Husova, podal odbor SM         
Závěr: dopravní komise vzala návrh na vědomí a doporučuje jednosměrný provoz 
nerealizovat,  doporučuje doplnit stávající dopravní značení o svislou DZ č. B 28 „Zákaz 
zastavení“ vpravo ve směru od ul. Husova od úrovně křižovatky s ul. Bezejmennou 
k Mírovému náměstí    

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Bureš, Veselý, Žalud, Vích, Šnebergr, Král 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 



    MÚ Louny 
 

 
 

Zápis z jednání  

 
 

str. 6/6  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014  

** pozváni až na 3. jednání DK po jejich jmenování členy DK  

 

 

 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. Její 
stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své konečné 
rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání dopravní komise RM č. 1/2017 projednala Rada města Loun na své 49. schůzi 
dne 23. 01. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 16/2017  
Zápis z jednání dopravní komise RM č. 1/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání dopravní komise RM č. 1/2017, ze dne 04.01.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 1 Šabata 

Nehlasoval    

 

Účast členů komise na jednáních  

    

Počet jednání ve volebním 
období* 21   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 František Vágner  21   

 Miroslava Limberková  19 2  

 Jaroslav Lauterbach 16 5  

 Stanislav Bureš 20 1  

 Jiří Král 17 4  

 Miloš Šnebergr    16** 4  

 Jiří Veselý    16** 5  

 Václav Vích     10** 11  

 Jan Žalud    12** 9  

Schválil: František Vágner  předseda DK     11.01.2017  

 Jméno a příjmení  Funkce Datum podpis  

Ověřoval: Jiří Král     člen DK     11.01.2017   

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  

Zapsal: Václav Zlatohlávek   tajemník DK     10.01.2017  

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  
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2) s c h v a l u j e  
návrhy dopravní komise RM uvedené v zápise z jednání DK č. 1/2017 takto:  
a)  v ul. Maroldova naproti garáži domu čp. 1040 vyznačit vodorovnou DZ č. V 12c „Zákaz zastavení“ 

o délce cca 7 m, bod č. 4) zápisu DK,   
b)  v ul. Lucemburků vpravo ve směru k ul. Dalimilova od úrovně domu čp. 2743 osadit svislou DZ č. 

B 28 „Zákaz zastavení“, bod č. 5) zápisu DK,    
c)  u odstavné plochy garáží č.p. 976 – 992 v ul. Přemyslovců její rozšíření do zeleně o 1 m formou 

uložením zatravňovacích dlaždic s následným vyznačením vodorovné DZ č. V 10d „Parkovací 
pruh“, bod č. 7) zápisu DK 

d)  realizaci stavby „Louny – chodníky podél silnice č. II/246“ podle zpracované PD, bod. č. 9) zápisu 
DK 

e)  řešení přecházení trati ČD v ul. Rakovnická chodci vpravo od ul. Jungmannova k obřadní síni, 
bod č. 11) a) zápisu DK.     

f)  řešení jednosměrného provozu severní větví ul. Na Valích ve směru od Žatecké brány k ul. 
Táboritská, bod 11)b) zápisu DK,  

g)  v ul. Průmyslová řešit křižovatku u AISANU jako křižovatku s objížděním ostrůvku vlevo, bod č. 
11)c) zápisu DK,    

h)  v ul. Karla Stanislava Sokola ve výjezdu z p.p.č. 2689/1 provést vodorovnou DZ č. V 12c „Zákaz 
zastavení“ v šířce vjezdu, bod č. 11)d) zápisu DK  

i)  v ul. Hilbertova od úrovně křižovatky s ul. Bezejmennou osadit svislou DZ č. B 28 „Zákaz 
zastavení“ vpravo ve směru jízdy od ul. Husova k Mírovému náměstí a ul. Žatecká od křižovatky 
Beneše z Loun, Žatecká k Žatecké bráně, bod č. 11)f) zápisu DK 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
3) z a m í t á  
podle návrhů dopravní komise RM tato opatření uvedená v zápise z jednání DK č. 1/2017:  
a)  v ul. Fügnerova od křiž. s ul.  Poděbradova k přechodu pro chodce u okružní křižovatky (případně 

se zapojením do okružní křižovatky) vytvořit cyklo ve středu zeleného pruhu mezi stromy, na 
základě zpracované PD, bod č. 3) b) zápisu DK,   

b)  v ul. Vladimirská u garáže domu čp. 2457 provedení změny v dopravním řešení, bod č. 6) zápisu 
DK,    

c)  osazení dopravního zrcadla v křižovatce ulic Jungmannova – Rakovnická, bod č. 8) zápisu DK.   
d)  v ul. Hilbertova řešení dopravy jednosměrným provozem bod č. 11)f) zápisu DK 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Rieger, Kurka 

Proti 0  

Zdržel se 1  Janda 

Nehlasoval    

 
4) o d k l á d á 
a)  v ul. Rybalkova doplnit na příslušné svislé dopravní značky, dopravní značky č. E 12a „Jízda 

cyklistů v protisměru“ a E 12b „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“, uložit odboru SM zabývat se, 
cestou zadání projektu, možností zřízení cyklostezky v zelených pruzích v této ulici, bod č. 3) a) 
zápisu DK , 

b)  v ul. Tomanova od křiž. s ul. Poděbradova ke křiž. s ul. Březinova vždy vpravo v jízdním pruhu 
vyznačit piktogram č. V 20 „Koridor pro cyklisty“, bod č. 3) c) zápisu DK 
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Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
5) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é , vedoucí odboru SM, informovat žadatele o rozhodnutí Rady města uvedené 
pod bodem č. 6), 7), 8), 10), 11)d) a 11)e 
T: 20.02.2017 
6) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zajistit provedení DZ, realizace, úpravy a opravy podle 
bodu č.  4), 5), 11)b), 11)d), 11)f)   
T: 30.05.2017 
bodu č. 7) a 11)c)   
T: 30.09.2017 
bodu č. 9), 10) a 11)a)  
T: 30.09.2018 
7) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zabývat se aktualizací Studie návrh sítě cyklostezek 
v intravilánu města Loun z roku 2009 včetně její revize z roku 2015 
T: 31.10.2017 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


