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Zápis z jednání dopravní komise RM č. 6/2017 

ze dne 07.06.2017 
 

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, p. Jaroslav Lauterbach 
 
hosté :                                   pí Blanka Sunkovská vedoucí OSM  
                                              p. Petr Blahout OSM    
                                              p. Radek Baláš ředitel MP  
                                              pí Lenka Sýkorová 
                                              p. Petr Peštál  
                                              p. Josef Pleskot     
                                                                                                                                       
omluveni :                             p. Václav Vích     
                                     
Program jednání:  
1) Žádost o posunutí zábran na Líšťanské spojce podala pí Everettová, Agro Lipno.  
2) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 5/2017 v RM č. 55 dne 22.05.2017, usnesení č. 159/2017.  
3) Návrh a schválení ověřovatele zápisu.                                                                 
4) Podnět – chybějící zrcadlo u ČS PHM v ul. Jateční, z aplikace Lepší místo.  
5) Podnět odboru SM na doplnění stávajícího dopravního značení ve vjezdu na parkoviště 
u polikliniky o dodatkovou tabulku – upřesňující údaje.     
6) Akce č. 5/2017/Inv: „PD – Úprava piazzetty  Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“, 
předkládá odbor SM.  

   7) Různé.                                                                                                                    
   7)a) Žádost o prověření dopravní situace v ul. Čeňka Zemana, podala Technická správa města Loun 

s.r.o.   
   7)b) Žádost o posouzení dopravního značení v Lounech, ul. Cítolibská x ul. Lipová, podal pan 

Ing. Jan Novák.  
   7)c) E-mail pana Jiřího Kodaje ze dne 5.6.2017 ve věci zastávek MHD  v ul. 5. května.     
   7)d) Stížnost na řešení problematiky dopravní situace v části ulice Na Valích, podal pan Jiří Drábek.  
   7)e) Prošetření dopravní situace v ul. Čeňka Zemana, podal pan Petr Minařík.  
   7)f) Prošetření dopravní situace na křižovatce ul. 28. října, hrnčířská, Tylova a 5. května, podal 

Mgr. Vlastimil Lyse, ředitel ZŠ .  
 
1) Žádost o posunutí zábran na Líšťanské spojce podala pí Everettová, Agro Lipno.  
- dopravní komisi byla předložena žádost o posunutí zábran na Lišťanské spojce, kterou podala 
pí Everettová, AGRO LIPNO, spol. s r.o.  
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že na základě místního šetření dopravní 
komise navrhuje osadit 3 ks uzamykatelných sklápěcích sloupků s odrazkami v místě mezi 
vjezdem k retenční nádrži a železničním přejezdem, cca 35 m pod železniční přejezd, klíčky od 
zámků vydá odbor správy majetku na základě oprávněné žádosti.  
    

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

        
2) Seznámení s projednáním zápisu DK č. 5/2017 v RM na 55. schůzi dne 22.05.2017, usnesení 
č. 159/2017.   
- pan Vágner seznámil členy DK s projednáním zápisu DK č. 5 v RM.     
Závěr: členové DK vzali informaci na vědomí   
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3) Návrh a schválení ověřovatele zápisu DK č. 6/2017. 
Členové DK jmenují ověřovatelem zápisu DK č. 6/2017 p. Miloše Šnebergra     
       

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 1   Šnebergr 

Nehlasoval  0  

 

 

4) Podnět – chybějící zrcadlo u ČS PHM v ul. Jateční, z aplikace Lepší místo. 
- dopravní komisi byl předložen podnět z aplikace Lepší místo ohledně chybějícího dopravního  
zrcadla při výjezdu od čerpací stanice PHM.   
Závěr: členové DK vzali podnět na vědomí s tím, že řízení přerušují z důvodu hledání  
vhodného řešení  
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
5) Podnět odboru SM na doplnění stávajícího dopravního značení ve vjezdu na parkoviště 
u polikliniky o dodatkovou tabulku – upřesňující údaje.     
- dopravní komisi byl předložen podnět odboru SM na doplnění stávajícího DZ ve vjezdu na 
parkoviště u polikliniky o dodatkovou tabulku – upřesňující údaje  
Závěr: členové DK vzali podnět na vědomí s tím, že DK doporučuje doplnit svislou DZ č. IP 12 
„Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 text „Max. 3 hodiny“ s platností od 
01.08.2017  
 

Hlasování:   

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

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
6) Akce č. 5/2017/Inv: „PD – Úprava piazzetty  Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“, 
předkládá odbor SM.   
- dopravní komisi byla předložena prezentace projektové dokumentace Úprava piazetty Vrchlického 
divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory  
Závěr: členové DK vzali projektovou dokumentaci akce na vědomí s tím, že DK nemá 
k realizaci projektu žádné připomínky, naopak akce přispěje k větší bezpečnosti chodců a 
k bezpečnosti provozu zlepšením rozhledových poměrů.        
 

Hlasování:   

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

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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7) Různé:  

   7)a) Žádost o prověření dopravní situace v ul. Čeňka Zemana, podala Technická správa města 
Loun s.r.o., a    

   7)e) Prošetření dopravní situace v ul. Čeňka Zemana, podal pan Petr Minařík 
Závěr: členové DK vzali obě žádosti na vědomí s tím, že DK doporučuje z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě ponechat stávající stav v osazení svislého DZ 
včetně obnovy vodorovného DZ oddělujícího pruh pro cyklisty.     
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
7)b) Žádost o posouzení dopravního značení v Lounech, ul. Cítolibská x ul. Lipová, podal pan 
Ing. Jan Novák. 
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že DK doporučuje ponechat současný stav 
v řešení dopravní situace a navrhuje provést úpravu keře v ostrůvku tak, aby byly zlepšeny 
rozhledové poměry.      
       

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
  7)c) E-mail pana Jiřího Kodaje ze dne 5.6.2017 ve věci zastávek MHD  v ul. 5. května.     

Závěr: členové DK vzali e-mail Pana Jiřího Kodaje na vědomí  
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

     
   7)d) Stížnost na řešení problematiky dopravní situace v části ulice Na Valích, podal pan Jiří 

Drábek.  
Závěr: členové DK vzali stížnost na vědomí a DK doporučuje ponechat současný stav s tím, 
že uzavřená komunikace je určena, v případě nenadálé potřeby, pro průjezd vozidel IZS, dále 
pak DK doporučuje osadit 2 ks BALISET dle upřesnění Policie ČR DI Louny     
 

Hlasování:   

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

Proti 1 Vágner 

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
7)f) Prošetření dopravní situace na křižovatce ul. 28. října, Hrnčířská, Tylova a 5. května, podal 

Mgr. Vlastimil Lyse, ředitel ZŠ .  
Závěr: členové DK vzali žádost na vědomí s tím, že DK doporučuje ponechat současný stav 
vzhledem na to, že tato úprava byla realizována v rámci zvýšení bezpečnosti chodců a 
provozu vozidel v okolí základní školy    
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Hlasování:   

Pro 8 Vágner, Habel, Bureš, Veselý, Král, Žalud, Šnebergr, 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  

 

 

 
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. 6/2017 projednala Rada města Loun na své 58. schůzi 
dne 26.06. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 204/2017  
Zápis z jednání dopravní komise RM č. 6/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání dopravní komise RM č. 6/2017, ze dne 07.06.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrhy dopravní komise RM uvedené v zápise z jednání DK č. 6/2017 takto:  
a)  na Líšťanské spojce osadit 3 ks uzamykatelných sklápěcích sloupků s odrazkami v místě  
 mezi vjezdem k retenční nádrži a železničním přejezdem, cca 35 m pod železniční  
 přejezd, bod č. 1) zápisu DK 

Účast členů komise na jednáních  

    

Počet jednání ve volebním 
období* 25   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 František Vágner  24 1  

 Miroslava Habel (Limberková)  23 2  

 Jaroslav Lauterbach 19 6  

 Stanislav Bureš 24 1  

 Jiří Král 21 4  

 Miloš Šnebergr    20** 5  

 Jiří Veselý    20** 5  

 Václav Vích     12** 13  

 Jan Žalud    15** 10  

Schválil: František Vágner  předseda DK     15.06.2017  

 Jméno a příjmení  Funkce Datum podpis  

Ověřoval: Miloš Šnebergr      člen DK     15.06.2017   

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  

Zapsal: Václav Zlatohlávek   tajemník DK     15.06.2017  

 Jméno a příjmení  funkce Datum podpis  
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3) v y d á v á  
na základě doporučení dopravní komise RM tato stanoviska:  
a)  souhlasí s doplněním svislé DZ č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 

text „Max. 3 hodiny“ ve vjezdu na parkoviště u polikliniky v ul. Pod Nemocnicí, bod č. 5) zápisu 
DK,       

b)  souhlasí s ponecháním stávajícího stavu v osazení svislého dopravního značení včetně obnovy 
vodorovného DZ oddělujícího pruh pro cyklisty, bod č. 7)a) a 7)e) zápisu DK,  

c)  souhlasí s ponecháním současného stavu v řešení dopravní situace v ul. Cítolibská x Lipová a 
úpravou keře v ostrůvku tak, aby byly zlepšeny rozhledové poměry, bod  č. 7)b) zápisu DK,   

d)  souhlasí s ponecháním současného stavu dopravního řešení v ul. Na Valích, kdy uzavřená 
komunikace je určena v případě nenadálé potřeby pro průjezd vozidel IZS, a osazením 2 ks 
BALISET ve směru od Žatecké brány, bod č. 7)d) zápisu DK,        

e)  souhlasí s ponecháním současného stavu dopravního řešení na křižovatce ulic 28. října, 
Hrnčířská, Tylova a 5. května s tím, že tato úprava byla realizována v rámci zvýšení bezpečnosti 
chodců a povozu vozidel v okolí základní školy, bod. č. 7)f) zápisu 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. 1, 7)b), 7)d), 7)e) a 7)f) zápisu DK 
T: 30.07.2017 
5) 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. 1), 5), 7)a), 7)b), 7)d), zápisu DK 
T: 30.08.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 

 

 

 


