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Zápis z jednání dopravní komise RM č. 3/2017 

ze dne 01.03.2017 
 

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, p. Jan Žalud, p. Miloš Šnebergr 
 
hosté :                                   pí Blanka Sunkovská vedoucí OSM  
                                              p. Petr Blahout OSM    
                                              p. Radek Baláš ředitel MP      
                                              pí Lávicová OSM  
                                              p. Najvárek projektant     
omluveni :                             0 
       
                                      
Program jednání:  
1) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 2/2017 v RM na 51. schůzi dne 20.02.2017, usnesení 

č. 59/2017.   
2) Návrh a schválení ověřovatele zápisu. 
3) Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech – PD.   
4) Návrh předsedy DK na přehodnocení dopravních opatření v ul. Hilbertova a Žatecká.  
5) Různé 
5)a) pan Baláš podal návrh na uzavření hlavního vchodu Základní školy 28. října z ul. 28. října 
s využíváním bočního vchodu a na úpravu dopravního značení v ul. Dukelská.   
5)b) pan Žalud podal návrh na doplnění programového vybavení cykloboxů ohledně jejich využití 
a naplněnosti cestou internetu.  
   
 
1) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 2/2017 v RM na 51. schůzi dne 20.02.2017, usnesení 
č. 59/2017.   
- pan Vágner seznámil členy DK s projednáním zápisu DK č. 2 v RM.     
Závěr: členové DK vzali informaci na vědomí   
 
2) Návrh a schválení ověřovatele zápisu DK č. 3/2017. 
Členové DK jmenují ověřovatelem zápisu DK č. 3/2017 pana Jiřího Veselého           

Hlasování:   

Pro 8  Vágner, Habel, Vích, Král, Lauterbach, Žalud, Bureš, Šnebergr      

Proti 0  

Zdržel se 1  Veselý    

Nehlasoval  0  

 

3) Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech – PD.   
- projektant ing. Najvárek seznámil členy DK s projektovou dokumentací na rekonstrukci mostů v ul. 

Říční 
Závěr: členové DK vzali projektovou dokumentaci na vědomí s tím, že doporučují v předstihu 

řešit objízdnou trasu se subjekty sídlícími za mostem i v okolí mostu v rámci územního 
a stavebního řízení. Dopravní komise doporučuje stavbu realizovat.    

   

Hlasování:   

Pro 9  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach, Žalud, Šnebergr       

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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4) Návrh předsedy DK na přehodnocení dopravních opatření v ul. Hilbertova a Žatecká.  
- dopravní komisi byl předsedou DK předložen návrh na přehodnocení dopravních opatření v ul. 
Hilbertova a Žatecká s tím, že doporučuje v ul. Hilbertova upřesnit platnost zákazu zastavení a to 
v době od 07:00 do 17:00 hod a v ul. Žatecká zákaz zastavení neosazovat do doby vyhodnocení 
zkušeností z ul. Hilbertova  
Závěr, členové DK :  

a) doporučují v ul. Hilbertova ke schválené svislé DZ č. B 28 „Zákaz zastavení“ doplnit 
dodatkovou tabulku č. E 13 text „07:00 – 17:00 hod“, v úrovni ul. Bezejmenné vpravo 
ve směru od ul. Husova k Mírovému náměstí      

Hlasování:   

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

Proti 2  Vágner, Šnebergr  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
b) doporučují v ul. Žatecká schválené osazení svislé DZ č. B 28 „Zákaz zastavení“ vpravo 

od úrovně křižovatky s ul. Beneše z Loun k Žatecké bráně odložit s tím, že bude řešeno 
na základě vyhodnocených zkušeností s provozem v ul. Hilbertova po 6 měsících.       

Hlasování:   

Pro 9  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach, Žalud, Šnebergr    

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
5) Různé 
5)a) pan Baláš podal návrh na uzavření hlavního vchodu Základní školy 28. října z ul. 28. října 
s využíváním bočního vchodu a na úpravu dopravního značení v ul. Dukelská.   
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že dopravní komise doporučuje uzavřít hlavní 
vchod do základní školy a provést úpravu dopravního značení v ul. Dukelská tak, aby bylo 
umožněno zastavení vozidel pro výstup a nástup dětí v době do 08:00 hod a od 14:00 hod do 
16:00 hod, dále pak provést doplnění svislého DZ o č. C 3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ 
ve výjezdu z ul. Tylova do ul. 28. října.    

Hlasování:   

Pro 8  Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Vích, Král, Lauterbach, Žalud     

Proti 0  

Zdržel se 1  Šnebergr  

Nehlasoval  0  

    
5)b) pan Žalud podal návrh na doplnění programového vybavení cykloboxů ohledně jejich 
využití a naplněnosti cestou internetu.  
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že dopravní komise na základě hlasování 
nedoporučuje doplnění programového vybavení cykloboxů.  
Odbor SM informoval členy dopravní komise, že se u dodavatele boxů pokusí zajistit systém 
pro serverovou komunikaci. Tím bude zajištěn přehled o provozu boxů apod. Předpokládá se, 
že by tento přístup k serverové komunikaci měl zatím pouze pracovník odboru SM, který by 
provedl po určitém časovém úseku vyhodnocení (např. po 3-4 měsících). Na základě toho by 
se pak mohlo rozhodnout o rozšíření informovanosti o provozu boxů přes webové stránky. 
 

Hlasování:   

Pro 4  Vágner, Veselý, Vích, Žalud   

Proti 0  

Zdržel se 5  Habel, Lauterbach, Král, Šnebergr, Bureš  

Nehlasoval  0  
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* 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. 3/2017 projednala Rada města Loun na své 53. schůzi 
dne 27.03. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 105/2017  
Zápis z jednání dopravní komise RM č. 3/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání dopravní komise RM č. 3/2017, ze dne 01.03.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Červa, Pehr, Kleinová, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 1  Čermák 

Nehlasoval    

Účast členů komise na jednáních  

    

Počet jednání ve volebním 
období* 22   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 František Vágner  23   

 Miroslava Habel (Limberková)  21 2  

 Jaroslav Lauterbach 18 5  

 Stanislav Bureš 22 1  

 Jiří Král 19 4  

 Miloš Šnebergr    17** 5  

 Jiří Veselý    18** 5  

 Václav Vích     12** 11  

 Jan Žalud    13** 10  

Schválil: František Vágner  předseda DK     06.03.2017  

 Jméno a příjmení  Funkce Datum podpis  

Ověřoval: Jiří Veselý     člen DK     06.03.2017   

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  

Zapsal: Václav Zlatohlávek   tajemník DK     06.03.2017  

 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. 3/2017 takto:   
- úpravu stávajícího dopravního značení v ul. Dukelská k umožnění výstupu a nástupu dětí  
do aut v době od 07:00 do 08:00 hod a od 14:00 do 16:00 hod. Ve výjezdu z ul. Tylova do ul.  
28. října osadit svislou DZ č. C 3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“, bod č. 5)a) zápisu DK 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Červa, Kleinová, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 2  Čermák, Pehr  

Nehlasoval    

3) z a m í t á  
podle návrhu dopravní komise RM uvedené v zápise z jednání DK č. 3/2017 takto:  
- doplnění programového vybavení cykloboxů ohledně jejich využití a naplněnosti cestou internetu, 
bod č. 5)b) zápisu DK. 
4) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é , vedoucí odboru SM, zajistit provedení dopravního značení, realizace, 
úpravy a opravy:  
- podle bodu č. 5) zápisu 
T: 30.04.2017 
5) u k l á d á 
Ing. S u n k o v s k é , vedoucí odboru SM, zařadit do rozpočtu roku 2018 komplexní řešení 
dopravní situace v centru města  
T: 31.12.2017 
6) u k l á d á 
p. Š a b a t o v i, starostovi města, požádat PČR o důsledné provádění kontrol dodržování 
dopravních předpisů v centru města 
T: 15.04.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Červa, Pehr, Kleinová, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 1  Čermák 

Nehlasoval    

7) s c h v a l u j e 
návrh na odstranění dopravního značení v ul. 28. října, sil. č. II/246, v úseku od křiž. se sil. č. III/2469 
k ul. Dukelská doplnění dopravního značení o DZ č. B 20a „30“ „Nejvyšší povolená rychlost“  

Hlasování:   

Pro 5  Červa, Kleinová, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 3  Šabata, Čermák, Pehr  

Nehlasoval    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


