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Zápis z jednání Dopravní komise RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 8. 10. Z020 

Přítomní: Jan Jarolím, Jan Sedláček, Jiří Kříž, Jindřich Hauke, Petr Valeš, Jan Prouza, 
Milan Janák, Milan Štemberk, Jan Štípek 

Omluveni: Luděk Krýza, Michal Šmíd -'v -`»`;`‹' 
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Záznamzjednáníkomise: Q/ ` 
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Jednání zahájil a řídil předseda dopravní komise Jan Jarolím. 
V úvodu jednání byl jednohlasně schválen program jednání dle Zaslaného návrhu. 

1. Zpráva k plnění úkolů Z minulého jednání dopravní komise 
Parkování za budovou polikliniky v ulici Hradební- v týdnu od 12.10.2020 zahájeny stavební 
práce. 

Zřízení autobusové zastávky na náměstí Odboje - Policie ČR dala negativní stanovisko, 
podmínkou souhlasu jsou stavební úpravy chodníku. 
Omezení rychlosti jízdy v ulici Nový Vorlech na 30 km/h - dokončeno. 
Změna přednosti jízdy na křižovatce u Šindelářské věže - řešení pouze Změnou dopravního 
značení bylo Zamítnuto Policií ČR, podmínkou jsou nutné stavební úpravy. 
Zřízení přechodu pro chodce v ulici Raisova v blízkosti vjezdu do areálu rybářského svazu - 
dle sdělení projektanta je vuvedeném místě pro zřízení přechodu pro chodce málo místa. 
Nebyla zadána žádná studie. Dopravní komise doporučuje tento záměr vtuto chvíli dále 
nesledovat a nechat na celkovou rekonstrukci ulice. 

2 informace o investičních akcích města Dvůr Králové nad Labem do dopravní infrastruktury 
(aktuální informace, plán na rok 2021) 
Realizace 2020 

Krkonošská ulice - rekonstrukce vsoučinnosti S Královéhradeckým krajem dokončena. 
Předběžné užívání povoleno od 12.10.2020. 
Ulice Nedbalova - rekonstrukce chodníku od mostu po STK je dokončena. Rekonstrukce 
poslední části chodníku se realizuje. 
Heydukova ulice - rekonstrukce v součinnosti S Královéhradeckým krajem téměř dokončena. 
Předběžné užívání povoleno od 26.10.2020. Stavba se prodloužila kvůli vzniklým potížím se 
Splaškovou kanalizací a veřejným osvětlením. 
Pod Safari- hotové obruby a veřejné osvětlení, termín dokončení stavby do 18.10.2020. 

Příprava 2021 
Alešova ulice (chodník u přejezdu) -je vydáno stavební povolení, realizace Závisí na přidělení 
finančních prostředků. 
Verdek (chodník) - je vydáno stavební povolení, realizace Závisí na přidělení finančních 
prostředků. 
Ulice Zborovská - realizace projektu, předpoklad stavebních prací 2022. 
Most Schulzovy Sady - probíhá inženýrská činnost. 
Chodník Na Borkách - komunikace S vlastníky pozemků k dořešení majetkových vztahů.
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0 Ulice Seifertova (rozšíření bytové zóny pod Technickými službami) - v roce 2020 probíhajı 
práce na sítích plynu, kanalizace a vodovodu. V roce 2021 bude probíhat realizace rozvodů 
elektřiny NN, stavba komunikace s chodníky a VO. 

3. Informace o investičních akcích Královéhradeckého kraje do dopravní infrastruktury ve městě a 
okolí (aktuální informace, plán na rok 2021) 
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0 Silnıce II/300, Krkonošská ulice - rekonstrukce dokončena. Předběžné užívání povoleno od 
12.10.2020. 

0 Silnice III/29915, ulice Heydukova - probíhá dokončování stavby. Předběžné užívání povoleno 
od 26.10.2020 

Příprava 2021 

v různých stupních přípravy jsou stavby: 

0 Silnice II/299, Dvůr Králové nad Labem, ulice Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova a Spojených 
národů -je vysoutěžen projektant, probíhá příprava projektu. 

0 Silnice Ill/29928, Dvůr Králově nad Labem - Vítězná (ulice nová Tyršova) - probíhá inženýrská 
činnost, stavební práce ve spolupráci S KHK nejdříve v roce 2022 

0 Silnice lll/30011, Dvůr Králové nad Labem, ulice 5. Května - probíhá zpracování projektu ve 
spolupráci s KHK 

4. Městská hromadná doprava 
Autobusové nádraží- podána informace O záměru vyhlásit architektonickou soutěž na budoucí 
podobu autobusového nádraží, včetně zřízení parkovacích míst 

Výběr nového provozovatele pro období 2021 - 2030 

V poptávkovém řízení bylo osloveno 10 dopravců, kteří provozují autobusovou dopravu v 
Královéhradeckém kraji. Své nabídky podalo 6 firem. V režimu přímého zadání byla jako ekonomicky 
nejvýhodnější vyhodnocena nabídka firmy KAD Z Vrchlabí. Forma přímého Zadání byla zvolena S 

ohledem na malý rozsah veřejné služby. Nákladů na dopravce v roce 2021 budou přibližně o 100 tis. 
Kč nižší oproti roku 2020. Rozsah dopravní obslužnosti a jízdní řády zůstanou zachovány. Podmínkou 
pro nového dopravce bylo nasazení nových vozidel. Malý autobus bude nasazen od ledna 2021 a 

velký autobus bude nasazen přibližně od března 2021. Oba autobusy budou v bezbariérovém 
provedení, budou vybaveny vizuálním i akustickým informačním systémem pro signalizaci zastávek, 
USB zásuvkami pro možnost dobíjení mobilních zařízení cestujících a bezplatným WiFi připojením pro 
cestující. Pro zajištění tepelného komfortu cestujících budou vozidla vybavena nezávislým topením a 
klimatizací prostoru pro cestující. 

5. Napojení průmyslových zón na D11 
Podána informace O průběhu Zpracování technické studie napojení průmyslové Zóny Na 
Borkách a průmyslové Zóny Zboží na D11 se současným řešením obchvatu Choustníkova 
Hradiště. 

6. Drobné podněty 
0 Požadavek občanů na omezení rychlosti jízdy na 70 km/hod mezi obcí Kocbeře a odbočkou 

na Kohoutov
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Komise doporučuje prověřit u Policie ČR, Zda vtěchto místech vnímají problémy s\/ysokou 
rychlostí jízdy. 
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0 Ulıce Komenskeho - pozadavek na obracenı Smeru provozu nebo na vodorovne znacenı 

v ulici J. Hory před křižovatkou u pošty 

Komise doporučuje opakovaně vznést dotaz na Policii ČR. 

0 Ulice Tylova - požadavek na Zjednosměrnění provozu 
Komise nedoporučuje jednosměrný provoz. Doporučuje Zvýšení dozoru Městské policie na 
dodržování zákazu zastavení a umístění kamerového systému na budovu Městské knihovny. 

0 Křižovatka v ulici Všehrdova - najíždění nákladních vozidel na nově vybudované chodníky 

Komise doporučuje umístění přenosné kamery Městskou policií. 

0 Ulice Vojanova - požadavek občanů na Snížení rychlosti na 30 km/hod 
Komise nedoporučuje snížení rychlosti. Dodržování Snížené rychlosti Zde není kontrolovatelné. 

7. Diskuze 
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Zapsala: Eva Ježková


