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Dopravní komise rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

Dopravní komise  č. 3/2016 

Termín : 6.4.2016, 17.00 

Místo : Zasedací  místnost  městského úřadu, Riegerova 897, Úvaly 

Rozdělovník : Členové komise, členové rady města, tajemník městského úřadu 

Přítomní členové : Jiří Vomáčka, Naděžda Kouklová, Tomáš Galbavý, Petr Kytlica, 

Jan Fryčer 

Omluveni 

 

Host: 

 

 

: 

 

:        

 

Richard Saidl 

 

 

Ing.Kolouchová 

Tajemník  : Petr Matura, Marcela Benešová 

   

 
Stav přítomných 5 členů komise  

 

 Zahájení, schválení programu jednání : v  17.00  Jiří Vomáčka přivítal přítomné a 

seznámil je s programem jednání 

 

Program jednání  

 

1. Plán rekonstrukcí komunikací a s nimi související uzavírky v roce 2016 

2. Stanovisko komise k zimní údržbě ( sůl/posyp) 

3. Řešení nové trasy komunikací-rekonst. rybníka Lhoták a Horního úvalského rybníka 

4. Připomínky k parkování v ul.Jiráskova, ing.Kolouchová, p.č. 2935, v. k.ú. Úvaly 

5. Připomínky k parkování v ul. Barákova - podnět občanů 

6. Řešení ohledně provozu autobusů v ul. nám. Svobody – podnět p.Bárta 

 

 

 

1/  Plán rekonstrukcí komunikací a s nimi související uzavírky v roce 2016 

Členové dopravní komise se seznámili s plánem rekonstrukcí komunikací a  nimi související 

uzavírky v roce 2016. V současné době probíhají jednání a výběrová řízení na opravu 
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komunikací. Dne 14/4/2016 proběhne jednání města Úvaly se SŽDC, Policií ČR , KSÚS a  

ROPIDem   ohledně objízdných tras k plánované akci Průtah III/01214. S výsledkem bude 

komise seznámena na příštím jednání. 

Text usnesení  13/2016 Výsledek hlasování 

Členové dopravní komise berou na vědomí 

současný stav  příprav plánovaných rekonstrukcí 

komunikací a komise se tímto bude zabývat na 

příštím jednání.  

  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 2/ Stanovisko komise k zimní údržbě ( sůl/posyp) 

Dopravní   komise se opětovně zabývala otázkou solit či posyp komunikací v zimních 

měsících. Bylo navrženo solit jen krizové úseky komunikací.  

Text usnesení  14/2016 Výsledek hlasování 

Členové dopravní komise se shodli na solení jen 

krizových  úseků, ostatní řešit posypem.  

  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

3/ Řešení nové trasy komunikací-rekonst. rybníka Lhoták a Horního 

úvalského rybníka  

Členové dopravní komise projednávali možnou trasu odvozu sedimentů z rybníků Lhoták a 

Horního úvalského rybníka. Původní trasa ul. Pod Slovany byla zamítnuta, jelikož nosnost 

mostku není dostatečně dimenzována na nákladní auta. Byla navržena trasa ul.Srbská, k této 

trase se komise vyjádření při příštím jednání, jelikož je potřeba zmapovat situaci na místě.  

Text usnesení  15/2016 Výsledek hlasování 

  

Členové dopravní komise se shodli, že touto 

otázkou se budou zabývat na příštím jednání, až 

bude doloženo více podkladových materiálů.  

  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

4/ Připomínky k parkování v ul.Jiráskova, ing.Kolouchová, p.č. 2935, v. 

k.ú. Úvaly 
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Členové dopravní komise byli  seznámeni  s podnětem ing. Kolouchové, která se jednání 

osobně zúčastnila, ohledně možnosti parkování na pozemku parc.č. 2935. Tento pozemek byl 

již v minulosti využíván jako parkování pro prodejnu instalatérských potřeb a paní ing. 

Kolouchová by ráda tento stav zachovala i po rekonstrukci ulice Jiráskova. Komise se shodla, 

že tento požadavek bude zařazen do projektu rekonstrukce ulice Jiráskova . 

Text usnesení  16/2016 Výsledek hlasování 

  

Členové dopravní komise souhlasí se zařazením 

návrhu ohledně parkování  na pozemku parc.č. 

2935 do projektu rekonstrukce ul. Jiráskova.  

  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

5/ Připomínky k parkování v ul. Barákova - podnět občanů 

Dopravní komise projednala podnět občanů ohledně parkování v ul. Barákova. Dle pasportu 

komunikací je tato ulice jedna z nejširších ve městě a tím pádem zde není problém 

s parkováním ani průjezdností vozidel, jak potvrdil i pan Galbavý, který tuto lokalitu 

pravidelně monitoruje a doposud nezaznamenal žádný přestupek, ani parkování na chodníku. 

Jelikož je komunikace veřejná, nelze omezovat v této ulici parkování, situace by se měla 

zásadně zlepšit po otevření parkoviště u nádraží. Na rekonstrukci včetně opravy kanalizace je 

vystaveno platné stavební povolení. 

 

Text usnesení  17/2016 Výsledek hlasování 

  

Členové dopravní komise berou na vědomí podnět 

občanů ul. Barákova a  nedoporučují žádné úpravy 

ohledně dopravního značení v této ulici.  

  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

  

6/ Řešení ohledně provozu autobusů v ul. nám. Svobody – podnět  p.Bárta 

 

 Členové dopravní komise projednali podnět pana Bárty, ohledně provozu autobusů v ul.  

nám.Svobody. Jelikož město Úvaly nemá pro autobusy točnu a autobus dle předpisů nesmí 

couvat,je tato trasa pro otáčení autobusů již dlouhodobě  schválena.Velitel městské policie  

p.Galbavý rychlost, kterou autobusy jezdí průběžně monitoruje a doposud nebyl  zaznamenám 

žádný případ překročení rychlosti.Ve výhledu města je vybudování autobusového terminálu u 

nádraží Úvaly a tím by se situace ohledně otáčení autobusů měla vyřešit.  Propadliny ve 

vozovce odbor OID zařadil do plánu oprav . 

 
 



  6.4.2016  č.3/2016  

 4                                                     
 

Text usnesení  18/2016 Výsledek hlasování 

  

Členové dopravní komise berou na vědomí 

schválenou trasu pro autobusy a souhlasí s opravou 

propadlin ve vozovce. 

  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: M. Benešová 

 

 

 

                        

Předseda : Jiří Vomáčka         


