
Zápis Z jednání Dopravní komise RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 22. 6. 2021 

Přítomní: Jan Jarolím, Jiří Kříž, Milan Janák, Milan Štemberk 
Omluveniz Jan Sedláček, Jan Štípek, Petr Valeš, Jindřich Hauke -ı 
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Jednánízahájil a řídil předseda dopravní komise Jan Jarolím; $pę„zflai‹ı _ _ __ 
Dopravní komise není vzhledem k vysokému počtu omluvenek usnášeníschopná. Přítomní Členové se 
dohodli projednat všechny záležitosti dle připraveného programu, ale nehlasovali o nich. 
Jako host na jednání komise byl přizván vedoucí odboru RISM, který přítomné členy informoval O 
probíhajících a plánovaných investičních akcích. 

rı 
1. Zpráva k plněnı ukolů Z minulého jednání dopravní komise 

0 Požadavek občanů na omezení rychlosti jízdy na 70 km/hod mezi obcí Kocbeře a odbočkou na 
Kohoutov

v 
Starosta obce Kohoutov opakovaně Zádal PČR O snížení rychlosti u odbočky na Kohoutov, ale 
PČR s tímto nesouhlasila. 

0 Ulice Komenského - požadavek na obrácení směru provozu nebo na vodorovné značení v ulici 
J. Hory před křižovatkou u pošty 

Policie ČR vydala souhlasné stanovisko kotočení směru provozu v ul. Komenského. Dále pan 
starosta projednal zjednosměrnění úseku ulice J. Hory u papírnictví. 
vv ıv 

0 Krizovatka vulici Všehrdova sul. Heydukova najızdění nákladních vozidel na nově 
vybudované chodníky 
Komise doporučila na svém jednání v říjnu 2020 umístění přenosné kamery Městskou policií. MP 
však potřebovala přenosnou kameru využít vjiné lokalitě. Dle sdělení MP bude kamera 
k dispozici v srpnu. 

2. Informace o investičních akcích města Dvůr Králové nad Labem do dopravní infrastruktury 
(aktuální informace, plán na rok 2022) 

Realizace 2021 
0 Krkonošská ulice - stavba dokončena. 
0 Heydukova ulice - stavba dokončena. 
0 Ulice Nedbalova - rekonstrukce chodníku dokončena. 
0 Pod Safari- rekonstrukce dokončena. 
0 Ulice Zborovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Probíhají stavební práce. Plánováno do 

30.8.2021 
0 Ulice Karolíny Světlé - rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Stavební práce plánovány od 12.7. 

do 3.10. 
0 Verdek (chodník) -je vydáno stavební povolení, Zahájení akce je plánováno na letošní rok, 

rozpočet města obsahuje finanční prostředky na tuto akci. 
0 Lipnice (příjezd k MŠ) - rekonstrukce dešťové kanalizace, plánováno zjednosměrnění provozu



Příprava 2022 
Alešova ulice (chodník u přejezdu) -je vydáno stavební povolení, realizace Závisí na přidělení 
finančních prostředků. 
Most Schulzovy Sady -je vydáno Stavební povolení. Realizace závisí na přidělení finančních 
prostředků. 
Chodník Na Borkách - probíhá komunikace S vlastníky pozemků k dořešení majetkových vztahů. 
l_._lljće Seifertova“ (rozšíření bytové zóny pod Technickými službami) - v roce 2020 proběhly 
práce naíšítich plynu, kanalizace a vodovodu. V roce 2021 je V plánu realizace rozvodů elektřiny 
NN, stavba komunikace S chodníky a VO. 
Ulice Raisova - probíhá příprava rekonstrukce, napojení areálu Juta - posunutí Vrátnice. 
Předpoklad realizace 2023 
Autobusové nádraží- probíhají přípravy na vyhlášení architektonické soutěže 

3 informace o investičních akcích Královéhradeckého kraje do dopravní infrastruktury ve městě a 
okolı (aktuální informace, plán na rok 2022) 

Realızace 2021 
Silnice II/300, Krkonošská ulice - rekonstrukce dokončena. 
Silnice III/29915, ulice Heydukova - rekonstrukce dokončena. 

Příprava 2022 

v různých stupních přípravy jsou stavby: 

Silnice Il/299, Dvůr Králové nad Labem, ulice Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova a Spojených 
národů - probíhá příprava projektu, předpokládaná realizace 2025 
Silnice Ill/29928, Dvůr Králové nad Labem - Vítězná (ulice nová Tyršova) -je vydáno stavební 
povolení, stavební práce ve spolupráci S KHK plánovány v roce 2022 
Silnice Ill/30011, Dvůr Králové nad Labem, ulice 5. Května - probíhá Zpracování projektu ve 
spolupráci S KHK. 

4 Labská stezka 

Podana zpráva o průběhu příprav a závěry zjednání pracovní skupiny. 

5 Drobné podněty 

Umístění retardérů v ulici Žirecká - stávající omezení rychlosti na 30 km/h je dostačující 
Návrh na Zrušení autobusové zastávky v Raisově ulici v rámci připravované rekonstrukce - 
Zastávka není využívána 

Podnět Zastupitelky Veroniky Tomkové - cyklostezka v Raisově ulici - přítomní členové komise 
doporučují, prověřit u projektanta, jestli je technicky proveditelně \/ybudovat pruh pro cyklisty, 
popř. jiné opatření pro bezpečný pohyb cyklistů 

Podnět Zastupitelky Veroniky Tomkové - propojení budoucí cyklotrasy č. 2 Labská v ul. Slovany 
u Pušova splavu a cyklotrasy Č. 4088 v ulici Spoj. Národů -opravu povrchu řešiTSM. Komplexní 
úpravu by bylo možné spojit S celkovou rekonstrukcí silnice Il/299 v úseku ul. Spojených 
národů 

Návrh na Změnu ve Složení členů dopravní komise - odvolání Michala Šmída zdůvodu 
dlouhodobé nepřítomnosti a jmenování Evy Ježkové



0 Podán návrh na rekonstrukci části ulice Vrchlického (příjezd k nemocnici) - přítomní členové 
komise se shodli na nutnosti opravy této komunikace jako priority Ze Strany města 

0 Parkování v ulici Dr. Kramáře před firmou Škop - dopravní komise toto projednala na svém 
jednání v říjnu 2019. Navržené řešeníje funkční. Pokud dochází k problémům, je to způsobeno 
porušováním dopravních předpisů ze strany řidičů. Přítomní členové doporučují zvýšenou 
kontrolu Ze strany MP 

0 Parkování vozidel vulici Presslova na místech určených pro držitele průkazu ZTP-- nutná 
vvı

I častejsı kontro a MP 
0 Pan Kříž podal informaci O plánované částečné uzavírce na Benešově nábřežív termínu od 6.9. 

do 19.9. Z důvodu opravy kanálů. Po tuto dobu zde bude umístěn Semafor. 

6. Diskuze


