
Zápis Z jednání Dopravní komise RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 13. 12. 2021 

Přítomni: Jan Jarolím, Milan Janák, Milan Štemberk, Jan Sedláček, Jan Štípek, Petr Valeš, 

Jan Prouza, Luděk Krýza, Eva Ježková 
vv 

Omluveniz Jiří Kríz, Jindřich Hauke 

Host: Ota Černý, Lenka Brůnová 

Záznam Z jednání komise: 

Jednánízahájil a řídil předseda dopravní komise Jan Jarolím. 

Jako host na jednání komise byl přizván pan Ota Černý, předseda stavebně architektonické 

komise. 

Program `|ednání: 

0 Prezentace - prověření dopravního napojení města na D11(přeIožky komunikací 

Il/299 a Ill/29925) -SUDOP Praha 

0 Drobné podněty 

0 Diskuze 

K jednotlivým bodům: 

Prezentace - prověření dopravního napojení města na D11(přeložky komunikací Il/299 a 

III/29925) - SUDOP Praha: 

- Představení studií (ÚS Podkrkonoší, Studie propojení průmyslových zón S D11, Studie 

možného napojení Dvora Králové nad Labem na D11 - průmyslové zóny + ZOO, 

Prověření dopravního napojení města na D11), následná diskuze 

Závěr: Členové komise byli seznámeni S aktuálním stavem přípravy dopravního napojení na 

D11(obchvat Zboží, obchvat Žirče, obchvat Choustníkova Hradiště) a požádali o další průběžné 

informování v této věci na budoucích schůzkách dopravní komise. Bylo naplánováno Společné 

jednání dopravní a stavebně architektonické komise k této problematice. 

Drobné podněty: 

MUDr. Prouza - návrh na změnu vlakových jízdních řádů => křížení vlaků posunout Z Mostek 

do Dvora Králové nad Labem (předběžná informace, bude k řešení v horizontu cca 2 let), 

MUDr. Prouza poskytne bližší informace elektronicky



M. Janák - minulá schůze dopravní komise -V Zápise nebylo uvedeno, že probíhala diskuze o 

cyklostezkách (M. Janák upozornil na stav, kdy existuje spousta případů, že cyklisté 

vı 

cyklostezku nevyuzıvají a jedou po silnici) 

M. Janák dále upozornil na to, že na minulé schůzi dopravní komise bylo konstatováno, že 

v ulici Hradebnívznikla nová parkovací místa u zadní části budovy polikliniky (taktéž nebylo 

uvedeno v Zápise) 

L. Brůnová - - u vyhrazeného místa pro parkování automobilu V ulici 

Rooseveltova dochází k tomu, že cyklisté poutají svá kola k dopravní značce - 

podnět byl diskutován, možnost umístění stojanu na kola 

J. Jarolím - podány informace O připravovaném projektu sdílení kol ve městě 

J. Jarolím - Karlov - špatné umístění dopravní značky Zakazující vjezd kamionů z ulice 
vv 

Jiráskova do ulice Fügnerova -> bude proverena možnost zvýraznění nebo možnost jiného 

umístění značky (např. na fasádu domu) 

J. Jarolím - využití,,pruhu" se zákazem vjezdu Z ulice Riegrova do ulice 17. listopadu 

(odbočení doprava na kruhový objezd) - nereálné, Z pohledu dopravy nebezpečné, bude 

konzultováno ještě na osobním jednání na DI Trutnov 

J. Jarolím - bezpečnostní situace na křižovatce ,,u pošty" -jediné možné řešení podle komise 

je umístění bezpečnostního ostrůvku na přechod silnice II/300 u pošty (Zrušení levého 

odbočovacího pruhu k Bille), dalším řešením je zadání bezpečnostního auditu uvedené 

lokality a vyčkat na návrhy řešení, bude konzultováno ještě na osobním jednání na Dl 

Trutnov 
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Jan Jarolım 

starosta měs 
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