
jednání Zastupitelstva 
města Ústí nad Labem

dne:                                                                                            bod programu:

   22. 6. 2016

                                                                                                 
věc :

       Návrh změny dopravního značení v blízkosti vybraných objektů základních 
škol

dopad na rozpočet:

ANO

zpracoval:

Jan Trup - technik odd. údržby majetku ODM

předkládá: 

Pavel Dufek – náměstek primátorky Statutárního města Ústí n.L 

projednáno:

               Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí odboru dopravy a majetku
        

na vědomí:

přizváni k jednání:



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání

A ) bere  na  vědomí
informaci o rozboru navržených změn, včetně finančních nákladů na změny 
dopravního značení v blízkosti vybraných základních škol



Důvodová zpráva:
     Rada města Ústí nad Labem dne 16. 3. 2016 uložila Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu 
odboru dopravy MmÚ, zpracovat rozbor navržených změn dopravního značení v blízkosti 
vybraných objektů základních škol, včetně finančních nákladů a o výsledku informovat Radu 
města Ústí nad Labem do konce června 2016. Návrh změn dopravního značení zpracovala 
komise prevence kriminality.
     Po zpracování technického řešení předloženého návrhu odborem dopravy a majetku 
Magistrátu města Ústí nad Labem a jeho posouzení Policii ČR je Radě města Ústí nad 
Labem předkládán návrh komplexního opatření.

     Přílohou materiálu je zpracovaný návrh změn dopravního značení v blízkosti vybraných 
objektů základních škol, který zahrnuje jak technické zpracování, tak stanovisko Policie ČR 
k případným úpravám dopravního provozu. Na základě příslušných stanovisek byl 
vyhodnocen výsledný návrh.

    Součástí příloh je osm míst v blízkosti vybraných objektů základních škol:
1. ul. Pod Vodojemem - k. ú. Všebořice
2. ul. Jitřní – k. ú. Brná nad Labem
3. ul. Nová – k. ú. Střekov
4. ul. Resslova – k. ú. Klíše
5. ul. České Mládeže - k. ú. Klíše
6. ul. Sibiřská - k. ú. Neštěmice
7. ul. Hlavní – k. ú. Mojžíř
8. ul. Šaldova x ul. Masarykova - k. ú. Ústí nad Labem

    Každý návrh je členěn na předložený návrh úpravy dopravního provozu zpracovaný 
komisí prevence kriminality a technické řešení zpracované odborem dopravy a majetku 
Magistrátu města Ústí nad Labem současně s posouzením návrhu Policií ČR – Dopravním 
inspektorátem a výsledný návrh

   V případě odsouhlasení bude následovat tento postup:
1. DZ, VDZ (dopravní značení, vodorovné dopravní značení) = změna zahrnuje 

pouze místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, tj. úpravu DZ, VDZ
- Nutné předložit zpracovaný návrh úprav DZ, VDZ k odsouhlasení Policii ČR 

– Dopravnímu inspektorátu a poté na základě souhlasného stanoviska Policie 
ČR nechat stanovit změnu místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. 

- Termín realizace možný nejdříve 12/2016
2. Stavební úpravy = změna zahrnuje nutné stavební úpravy komunikace 

- V rámci r. 2017 do návrhu investičního rozpočtu k zpracování projektu 
a povolení příslušného stavebního úřadu

- Termín realizace možný nejdříve 2018

Příloha:

č. 1 - Rozbor navržených změn dopravního značení v blízkosti vybraných objektů 
základních škol vč. fotodokumentace a stanoviska Policie ČR k navrhovaným změnám
dopravního značení




