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Zápis z jednání dopravní komise RM č. 2/2017 

ze dne 01.02.2017 
 

Přítomni:  
předseda komise:             p. František Vágner   
místopředsedkyně:               pí Miroslava Habel  (Limberková)     
členové komise:                    p. Jiří Veselý,  p. Jaroslav Lauterbach, p. Stanislav Bureš,  
                                              p. Jiří Král, p. Václav Vích     
 
hosté :                                   pí Blanka Sunkovská vedoucí OSM  
                                              p. Petr Blahout, OSM    
                                              p. Radek Baláš     
                                               
omluveni :                             p. Jan Žalud, p. Miloš Šnebergr 
       
                                      
Program jednání:  
1) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 1 v RM č. 49/2017 dne 23.01.2017 
2) Návrh a schválení ověřovatele zápisu. 
3) Žádost o řešení dopravní situace u základní školy v ul. 28. října, podal ředitel základní školy.  
4) Žádost o prověření stavu v ul. Čeňka Zemana, podal pan Ladislav Suchý.  
5) Návrh na úpravu dopravního značení v ul. Na Valích, podal odbor SM.        
6) Dořešení žádosti na vyznačení parkovacího pruhu v ul. Fr. Chlouby, viz bod č. 11)e) zápisu DK 
č. 1/2017.  
7) Podnět kontrolního výboru k řešení dopravní situace v sídlišti ČSA, podal kontrolní výbor.    
8) Různé 
8)a) pan Král podal návrh na umístění svislé DZ č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ na začátek 
chodníku ve směru z parkoviště u polikliniky před hlavní vchod.                                                                                                                     
8)b) Dopravní komisi byla předložena žádost AGRO LIPNO s.r.o., Lipno ve věci řešení uzavření 
tunelu na Líšťanské spojce.     
 
1) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 1/2017 v RM na 49. schůzi dne 23.01.2017  
- pan Vágner seznámil členy DK s projednáním zápisu DK č. 1 v RM.     
Závěr: členové DK vzali informaci na vědomí   
 
2) Návrh a schválení ověřovatele zápisu DK č. 2/2017. 
Členové DK jmenují ověřovatelem zápisu DK č. 2/2017 pana Stanislava Bureše          

Hlasování:   

Pro 6  Vágner, Habel, Veselý, Vích, Král, Lauterbach    

Proti 0  

Zdržel se 1  Bureš   

Nehlasoval  0  

 

3) Žádost o řešení dopravní situace u základní školy v ul. 28. října, podal ředitel základní 
školy.  
- dopravní komisi byla předložena žádost ředitele základní školy v ul. 28. října ve věci řešení 
bezpečnosti dětí přecházejících přilehlou silnici (č. II/246) 
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí a doporučují bezpečnost přecházejících dětí řešit 
osazením semaforu na přechodu pro chodce s funkcí přivolání volno pro chodce, dle 
zpracované PD, ke svislé dopravní značce č. IP 6 „Přechod pro chodce“ doplnit reflexní 
podklad. 
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Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach,     

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
4) Žádost o prověření stavu v ul. Čeňka Zemana, podal pan Ladislav Suchý.  
- dopravní komisi byla předložena žádost o prověření stavu v jednosměrné ulici Čeňka Zemana 
s omezením parkování vozidel vpravo ve směru jízdy Louny – Černčice      
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že DK doporučuje osadit svislou dopravní 
značku č. B 29 „Zákaz stání“ vpravo ve směru jízdy v úseku od okružní křižovatky 
ke křižovatce s ul. Růžová  

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
5) Návrh na úpravu dopravního značení v ul. Na Valích, podal odbor SM.        
- dopravní komisi byl odborem správy majetku předložen návrh na úpravu stávajícího svislého 
dopravního značení č. E 8d „Úsek platnosti“ v ul. Na Valích v souvislosti s vybudováním podzemních 
kontejnerů na č. E 8e „Úsek platnosti“ + vodorovná DZ č. V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ a č. V 10a 
„Podélné stání“ 
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že doporučují navržené svislé a vodorovné 
dopravní značení realizovat   

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
6) Dořešení žádosti na vyznačení parkovacího pruhu v ul. Fr. Chlouby, viz bod č. 11)e) zápisu 
DK č. 1/2017.  
- dopravní komisi byla předložena žádost o řešení parkování v ul. Františka Chlouby   
Závěr: členové dopravní komise vzali žádost na vědomí s tím, že DK doporučuje zařadit akci 
k realizaci v roce 2018 podle aktualizované projektové dokumentace z 05/2010 č. F2/7/10    

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
7) Podnět kontrolního výboru k řešení dopravní situace na sídlišti ČSA, podal kontrolní výbor.    
- dopravní komisi byl předložen podnět kontrolního výboru ve věci řešení dopravy na sídlišti ČSA a 
příjezd k MŠ „U mašinek“ z ul. Jarošovy  
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že DK doporučuje vzhledem na zachování 
parkovacích míst v uvedených lokalitách ponechat stávající stav (při změně provozu 
z jednosměrného na obousměrný, by nesměla vozidla parkovat při nedodržení 6 m šířky mezi 
vozidlem a obrubníkem protilehlé strany komunikace, případně zaparkovaným vozidlem, tj. 2 
jízdní pruhy po 3 metrech)  
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Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
8) Různé 
8)a) pan Král podal návrh na umístění svislé DZ č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou 
směrech“ na začátek chodníku ve směru z parkoviště u polikliniky před hlavní vchod.                                                                                                                     
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že dopravní komise doporučuje dopravní 
značku č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ na chodník ve směru 
od parkoviště ke vchodu do polikliniky 

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

  
8)b) Dopravní komisi byla předložena žádost AGRO LIPNO s.r.o., Lipno ve věci řešení 
uzavření tunelu na Líšťanské spojce s možností umožnění průjezdu dle potřeby zemědělců.     
Závěr: členové dopravní komise vzali žádost na vědomí s tím, že situace bude řešena 
na místním šetření    

Hlasování:   

Pro 7  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  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  

Účast členů komise na jednáních  

    

Počet jednání ve volebním 
období* 22   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 František Vágner  22   

 Miroslava Habel (Limberková)  20 2  

 Jaroslav Lauterbach 17 5  

 Stanislav Bureš 21 1  

 Jiří Král 18 4  

 Miloš Šnebergr    16** 5  

 Jiří Veselý    17** 5  

 Václav Vích     11** 11  

 Jan Žalud    12** 10  
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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. 2/2017 projednala Rada města Loun na své 51. schůzi 
dne 20.02. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
Usnesení č. 59/2017  
Zápis z jednání dopravní komise RM č. 2/2017  
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání dopravní komise RM č. 2/2017 ze dne 01.02.2017    
2) s c h v a l u j e  
návrhy dopravní komise RM uvedené v zápise z jednání DK č. 2/2017 takto:  
a) v ul. Čeňka Zemana doplnit svislou dopravní značku č. B 29 „Zákaz stání“ vpravo za výjezdem 
z okružní křižovatky směr Černčice ke křižovatce s ul. Růžovou, bod č. 4) zápisu z jednání DK  
b) v ul. Na Valích, naproti ul. Vrchlického, vyměnit stávající dodatkovou tabulku č. E 8d „Úsek 
platnosti“ za č. E 8e „Úsek platnosti“, dále doplnit vodorovné dopravní značky č. V 13 „Šikmé 
rovnoběžné čáry“ a č. V 10a „Podélné stání“, bod č. 5) zápisu z jednání DK ,  
c) na chodníku před poliklinikou, ve směru od parkoviště, osadit svislou dopravní značku č. B 1 
„Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, bod č. 8)a) zápisu z jednání DK         
3) z a m í t á  
podle návrhu dopravní komise RM uvedené v zápise z jednání DK č. 2/2017 toto:  
a) změnu řešení dopravy na sídlišti ČSA a příjezd k mateřské školce „U Mašinek“, bod č. 7) zápisu 
z jednání DK   
4) 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. 3), 4) a 8)b)  
T: 20.03.2017 
5) 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) a 8)a)  
T: 30.04.2017 
bodu č. 3)   
T: 30.08.2018 
bodu č. 6) – aktualizace PD  
T: 31.08.2017 

Hlasování:   

Pro 5  Šabata, Čermák, Bouda, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 1  Pehr  

Nehlasoval    

 

Schválil: František Vágner  předseda DK     07.02.2017  

 Jméno a příjmení  Funkce Datum podpis  

Ověřoval: Stanislav Bureš     člen DK     07.02.2017   

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  

Zapsal: Václav Zlatohlávek   tajemník DK     07.02.2017  

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  


