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Dopravní komise rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

Dopravní komise č.2/2020 

 

Termín : 24.6.2020, 17:00 

Místo : Zasedací místnost OID, Riegerova  897,  Úvaly 

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

Přítomní  : Jiří Vomáčka, Richard Saidl, Jan Havel, Jana Králová, Naděžda 

Kouklová, Ivan Faitl 

 

 

 

Omluveni                  

Host: 

 

:      

:         

 

 

Tajemník  : Marcela Benešová 

   

 
Stav přítomných 5  

 

 Zahájení, schválení programu jednání: v 17:00  Jiří Vomáčka přivítal přítomné a 

seznámil je s programem jednání. 

 

 

 

 

Program jednání  

 

1.  Doprava v ul.Bratří Čapků – podnět občanů z této lokality 

2. Výjezd z průmyslové zóny na I/12 (propojení komunikace 10168 a I/12) 

3.  Budování  kruhových objezdů na I/12 (Jirenská a Dobročovická) 

4.  Úprava DZ v ul.Poděbradova – podnět občanů 

5. Regulace parkování ve městě 

 

 

1/   Doprava v ul.Bratří Čapků – podnět občanů z této lokality 
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 Členům dopravní komise byl předložen podnět občanů z  ul.Bratří Čapků, kteří poukazují na 

navýšení dopravy v této lokalitě z důvod vybudování bytového komplexu Výpustek II. 

Požadují zjednosměrnění ul.Bratří Čapků z Výpustku a ul.Šafaříkovu směrem do Výpustku a  

zprůjezdnit celou ul.Seifertovou. 

Text usnesení  5/2020 Výsledek hlasování 

Dopravní komise se seznámila s vyjádřením Policie 

DI ČR,  kde bylo zjednosměrnění zamítnuto. DK 

doporučuje  vyčkat, až bude celá lokalita Výpustek 

II zabydlena a pokud by se situace nezlepšila 

využíváním výjezdu z Výpustku II směrem na 

Jirenskou II/101, bude provedeno měření provozu 

v ul.Bratří Čapků. 
  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 

 2/  Výjezd z průmyslové zóny na I/12 (propojení komunikace 10168 a I/12) 

 Dopravní komise projednala podnět pana Havla, který poukazuje na nutnost  dořešení 

výjezdu z průmyslové zóny u nového sběrného dvora a propojení této lokality - komunikace 

č.10168 na Přišimasy na komunikaci I/12. V budoucnu by měla být tato lokalita zastavěna, ale 

komunikace č. 10168 na Přišimasy a ani Škvorecká ( II/101) nejsou vhodné pro nákladní 

dopravu. 

 

Text usnesení  6/2020 Výsledek hlasování 

Členové dopravní komise požadují předložit návrh  

dopravního řešení v této lokalitě.  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 

3/ Budování kruhových objezdů na I/12 

 Členové dopravní komise byli seznámeni se současným stavem ve věci budování kruhových 

objezdů na I/12 – Jirenská a Dobročovická. 

 

Text usnesení  7/2020 Výsledek hlasování 

  

Členové dopravní komise berou tuto informaci na 

vědomí.  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 
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4/ Úprava DZ v ul.Poděbradova – podnět občanů 

 Komise se seznámila s podmětem občanů z ul.Poděbradova, kteří požadují instalovat DZ – 

B32 průjezd zakázán. 

  

Text usnesení  8/2020 Výsledek hlasování 

  

Členové dopravní komise nevidí důvod, proč v této 

ulici tuto dopravní značku instalovat a 

nedoporučují toto řešení.  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 

5/ Regulace parkování ve městě 

Komise se opětovně zabývala plánovaným systémem regulace parkování ve městě Úvaly 

v okolí železniční stanice. 

Pan Vomáčka poukázal na následující skutečnosti: 
- systém by měl platit pro všechny občany Úval, bez rozdílu kde dotyčný bydlí (aby nebyla 

určitá skupina obyvatel znevýhodněna)  

- autobusová doprava v současné podobě není adekvátní náhradou IAD (četnost a dostupnost 

spojů) 

- navržený systém je citelným zásahem do rozpočtu (vysoká cena za parkování) a 

každodenního života mnoha občanů 

a navrhl regulaci nyní nerealizovat, s tím, že je nejprve potřeba posílit autobusovou dopravu 

ve městě, aby lidé více tuto možnost dopravy využívali. 

  

Text usnesení  9/2020 Výsledek hlasování 

  

Členové dopravní komise doporučují upravit 

parkovací systém tak, aby vyhovoval všem 

obyvatelům Úval nebo regulaci nerealizovat. DK 

požaduje předložit kalkulaci nákladů na zavedení 

parkovacího systému a jaké bude mít opatření na 

dopravu ve městě dopad. Parkování  pro  držitele 

ZTP v celé zóně bez omezení.  

Pro 2 

Usnesení nebylo přijato Proti 2 

Zdržel se 1 

 

 

Zasedání ukončeno v 19.30 hod. 
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Příští jednání DK č.3/2020  - 9/2020 (bude upřesněno) 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Benešová 

                       

Předseda: Jiří Vomáčka         


