
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání: 9/2015  

Datum konání: 21. 10. 2015  

Předsedající: Ing. Pavel Rittenauer  

Přítomní: Ing. Petr Křemen Ph.D., Bc. Richard Macháč, RNDr. Petr Uzel  

Nepřítomní: - 

Omluveni: Petr Pučík, Bc., Vilém Čáp, Mgr. Jiří Boldyš, Jan Kotouč 

Hosté: Ing. Michaela Formanová, Jaroslav Píša 

Zapisovatelka: Bc. Dagmar Jeníková  

1. Stavební úprava a půdní vestavba RD - Jindrová 

Komise dopravy bere materiál na vědomí.      (4/0/0) 

2. Vjezd - Vávrovi 

Komise dopravy nemá námitky.       (4/0/0) 

3. Přípojka v plotě - Pimek  

Komise dopravy souhlasí s průrazy ve zdi pro IS. Dále je nutno postupovat podle platných 

předpisů a norem pro provedení výkopových prací a pokládku IS.    

           (4/0/0) 

4. Připojení na veřejnou komunikaci ul. Před Drahou – Ing. Tomáš Fietko 

Ulice Před Drahou není jako zmiňovaná místní komunikace dosud vybudovaná, nelze tedy 

doporučit napojení do doby, než bude komunikace vybudována. 

Komise dopravy doporučuje koordinaci této lokality s plánovanou cyklostezkou.  

           (4/0/0) 

5. Výstavba RD v ul. Na Bačálkách – B.B.D. s.r.o. 

Komise dopravy souhlasí se záměrem.      (4/0/0) 

6. Novostavba polyfunkčního domu - Sejkora 

Komise dopravy požaduje doplnění záměru, ohledně zajištění dopravní obsluhy a parkování 

pro bytovou jednotku a provozovny. A totéž platí i pro pěší vstupy do objektu.  

           (4/0/0) 

7. Úprava RD ul. Náchodská 90/227 - Procházka 

Komise dopravy bere na vědomí.        (4/0/0) 

 

 



8. Šplechnerova 915 – Bartek 

Komise dopravy souhlasí se záměrem, ale upozorňuje, že u vjezdu na Šplechnerovu ulici je 

nutno dodržet rozhledové poměry a splnit normou dané podmínky  pro místní komunikace dle 

ČSN 73 6110. 

(4/0/0) 

9. RD KUBIS – Semerádovi 

Komise dopravy bere na vědomí. 

(4/0/0) 

10. Černý Most III, P+R 

Komise dopravy souhlasí s vybudováním parkovacího domu P+R, ale upozorňuje na nutnost 

prověření kapacity křižovatky 3 u vjezdu na parkoviště Hornbach a její dopad na odbočení 

z Chlumecké ulice. Dále upozorňuje na nutnost řešení způsob zajištění funkce parkoviště P+R 

po dobu výstavby. 

(4/0/0) 

11. Telematický systém - Bohemiatel 

Jedná se o přípojky nn k telematickým zařízením. Komise dopravy souhlasí s uvedenou akcí, 

ale upozorňuje RMČ, že z předložené  dokumentace nevyplývá, jakým způsobem budou 

prováděny podvrty.  Dále je nutno řešit omezení vyplývající z výkopových prací a podvrtů . 

Z předložené dokumentace není zcela jasné rozsah a vlastnictví dotčených pozemků.  Proto 

žádáme o doplnění těchto informací. 

 (4/0/0) 

12. Bílý vrch - Konhefr 

Komise dopravy trvá na původním stanovisku 1/2015. 

Komise dopravy upozorňuje na nutnost splnění počtu parkovacích a odstavných stání v této 

lokalitě podle ČSN 73 6056, ČSN 73 6110 a technických podmínek. 

Komise dopravy požaduje vyřešení obsluhy MHD na obslužné komunikace podle platných 

norem.            

           (4/0/0) 

 

 

Zapsala:      Ověřili: 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 


