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Zápis z jednání dopravní komise RM č. 4/2017 

ze dne 05.04.2017 
 

Přítomni:  
předseda komise:             p. František Vágner   
místopředsedkyně:               pí Miroslava Habel  (Limberková)     
členové komise:                    p. Jiří Veselý, p. Stanislav Bureš, p. Jiří Král, p. Jan Žalud, 

p. Miloš Šnebergr 
 
hosté:                                   pí Blanka Sunkovská vedoucí OSM  
                                               p. Petr Blahout OSM    
                                                                                                                                       
omluveni:                              p. Jaroslav Lauterbach, p. Václav Vích 
       
                                      
Program jednání:  
1) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 3/2017 v RM na 53. schůzi dne 27.03.2017, usnesení 

č. 105/2017.   
2) Návrh a schválení ověřovatele zápisu.                                                            
3) Návrh na vyznačení vodorovné DZ – parkovací pruh v ul. Českých Bratří, podal Pan Brož, 
předseda investiční komise.    
4) Žádost o změnu dopravního značení v ul. V Oblouku Louny, podal pan Laczko Radomír.    
5) Žádost o přezkoumání a případně o opětovné projednání umístění zpomalovacího retardéru 
v ul. Husova, podal v rámci dotazů pan Vladimír Malík.      
6) Různé:  
6)a) Připomínky pana Kodaje k autobusovým zastávkám v ul. 5. května, e-mail odeslaný 
pí Sunkovské dne 04.04.2017.  
6)b) Dotazy pí Michaeli Štysové k výjezdu z ul. Tylova do ul. 28. října a k parkování v ul. Dukelská.  
6)c) Žádost obyvatel ulice Vít. Nezvala o doplnění vyznačení parkovacích míst, podal pan Ing. Emil 
Bureš.  
6)d) Pan Blahout, referent OSM podal informaci o dořešení dopravy v ul. Františka Chlouby 
(parkovací pruh) ve spojitosti s prováděním stavby inženýrských sítí.   
6)e) pí Sunkovská vedoucí OSM požádala o doplnění vodorovného dopravního značení o nástřik 
piktogramů cyklistů na vozovku v ul. Vršovická.   
 
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. 4/2017. 
Členové DK jmenují ověřovatelem zápisu DK č. 4/2017 pí Miroslavu Habel           

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 1  Habel    

Nehlasoval  0  

 

3) Návrh na vyznačení vodorovné DZ – parkovací pruh v ul. Českých Bratří, podal Pan Brož, 
předseda investiční komise.    
- dopravní komisi byl předložen návrh pana Brože ohledně vyznačení parkovacího pruhu 

v ul. Českých Bratří vpravo ve směru od ul. Hrnčířské k ul. Husova   
Závěr: členové DK vzali návrh na vědomí s tím, že doporučují vodorovnou DZ č. V 10d  
„Parkovací pruh“ neprovádět z důvodu znemožnění střídavého parkování na obou stranách  
komunikace, kdy v některých dnech parkuje více vozidel (návštěvníků kostela, prodejna  
autodílů) na opačné straně    
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Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
4) Žádost o změnu dopravního značení v ul. V Oblouku Louny, podal pan Laczko Radomír.    
- dopravní komisi byla předložena žádost pana Laczka Radomíra o doplnění stávajícího DZ č. B 11 
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ o dodatkovou tabulku č. E 13 s textem „Mimo zásobování“,   
Závěr, členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že doporučují ponechat současný stav 
vzhledem ke stávajícímu stavu a únosnosti chodníku  
 

Hlasování:   

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

Proti 0   

Zdržel se 1 Žalud 

Nehlasoval  0  

 
5) Žádost o přezkoumání a případně o opětovné projednání umístění zpomalovacích retardérů 
v ul. Husova, podal v rámci dotazů pan Vladimír Malík.      
- dopravní komisi byla předložena žádost o přezkoumání možnosti umístění 2 zpomalovacích 
retardérů v ul. Husova (u pekárny Stolín a prodejny barvy a laky Pavlík)   
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že nedoporučují zřizovat zpomalovací 
retardéry z důvodu značného hluku při jejich přejíždění vozidly (zvláště v nočních hodinách) 
a možnému poškozování zdiva přilehlých nemovitostí přenášenými otřesy.  
         

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 1 Žalud     

Nehlasoval  0  

 
6) Různé:  
6)a) Připomínky pana Kodaje k autobusovým zastávkám v ul. 5. května, e-mail odeslaný 
pí Sunkovské dne 04.04.2017.  
Závěr: členové DK vzali připomínky na vědomí s tím, že doporučují ponechat současný stav 
a umístění autobusových zastávek neměnit.    
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
6)b) Dotazy pí Michaeli Štysové k výjezdu z ul. Tylova do ul. 28. října a k parkování 
v ul. Dukelská.  
Závěr: členové DK vzali dotazy na vědomí s tím, že k jednotlivým bodům uvádějí:  

1. Výjezd z ul. Tylova do ul. 28. října bude řešen osazením svislé DZ č. C 3a „Přikázaný 
směr jízdy zde vpravo“  

2. Parkování v ul. Dukelská je vyřešeno s tím, že v současné době není v Lounech 
uvažováno s řešením parkování rezidentů v rámci „modrých zón“.     
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Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
6)c) Žádost obyvatel ulice Vít. Nezvala o doplnění vyznačení parkovacích míst, podal pan 
Ing. Emil Bureš.  
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že doporučují uložit vedoucí OSM zadat 
zpracování návrhu řešení vyznačení parkovacích míst ve zmíněné ulici 
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

     
6)d) Pan Blahout OSM podal informaci o dořešení dopravy v ul. Františka Chlouby (parkovací 
pruh) ve spojitosti s prováděním stavby inženýrských sítí.   
Dne 01.02.2017 byla v dopravní komisi projednána žádost ohledně řešení parkování 
v ul. Františka Chlouby. Členové DK doporučili zařadit akci k realizaci v r. 2018 podle 
aktualizované projektové dokumentace z května 2010 č. IA F2/7/10, která řešila vybudování 
nového chodníku. OSM informoval členy DK o plánované rekonstrukci podzemních sítí 
(kanalizace, plyn …) s tím, že při rekonstrukci dojde k zásahu i do ul. Františka Chlouby. 
Z tohoto důvodu bude OSM navrhovat zařazení zpracování projektové dokumentace na 
„Realizaci nového chodníku v ul. Františka Chlouby vč., řešení parkování“ do investičního 
rozpočtu na rok 2018.        
Závěr: členové DK vzali informaci na vědomí 
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
6)e) pí Sunkovská vedoucí OSM požádala o doplnění vodorovného dopravního značení 
o nástřik piktogramů cyklistů na vozovku v ul. Vršovická.   
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že doporučují provést nástřik piktogramů 
cyklistů na vozovku v ul. Vršovická v obou směrech.   
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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. 4/2017 projednala Rada města Loun na své 54. schůzi 
dne 24.04. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 133/2017  
Zápis z jednání dopravní komise RM č. 4/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání dopravní komise RM č. 4/2017, ze dne 05.04.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrhy dopravní komise RM uvedené v zápise z jednání DK č. 4/2017 takto:  
a) na vozovce ul. Vršovická provést nástřik piktogramů cyklista v obou směrech, bod č. 6)e) zápisu 
DK 
3) z a m í t á  
podle návrhu dopravní komise RM uvedeného v zápise z jednání DK č. 4/2017 toto:  
a) vyznačení vodorovné DZ č. V 10d „Parkovací pruh“ v ul. Českých Bratří, bod č. 3) zápisu DK 
b) doplnění stávající svislé DZ č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ o dodatkovou 
tabulku č. E 13 s textem „Mimo zásobování“ v ul. V Oblouku, bod č.4) zápisu DK       
c) umístění 2 zpomalovacích retardérů v ul. Husova, bod č. 5) zápisu DK 

Účast členů komise na jednáních  

    

Počet jednání ve volebním 
období* 24   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 František Vágner  24   

 Miroslava Habel (Limberková)  22 2  

 Jaroslav Lauterbach 18 6  

 Stanislav Bureš 23 1  

 Jiří Král 20 4  

 Miloš Šnebergr    18** 5  

 Jiří Veselý    19** 5  

 Václav Vích     12** 12  

 Jan Žalud    14** 10  

Schválil: František Vágner  předseda DK     11.04.2017  

 Jméno a příjmení  Funkce Datum podpis  

Ověřoval: Miroslava Habel      člen DK     11.04.2017   

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  

Zapsal: Václav Zlatohlávek   tajemník DK     11.04.2017  

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  



5/4 

 
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. 4, 5, 6)c) zápisu DK 
T:20.05.2017 
5) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zadat zpracování návrhu řešení vyznačení parkovacích 
míst v ul. Vít. Nezvala, bod č. 6)c) zápisu DK 
T: 30.11.2017 
6) 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. 6)e) zápisu DK 
T: 30.06.2017 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 1  Kučera 

Nehlasoval  1  Čermák 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 


