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Zápis z 2. jednání Stavebně-dopravní komise 

dne 24. 1. 2019 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, Ondřej Schulz, Jiří Katrnoška, Jiří Železný, Jana Vaníčková, František 

Pospíšil, Milan Merhaut, Vojtěch Malina, Věra Růžičková, Jana Zindrová, Pavel Švanda 

Omluveni: 

Hosté: Jan Drška (městský architekt) 

 

Program: 

Doplněný přehled stavebních a dopravních projektů o podněty členů komise a body ze Strategického 
plánu 

Mapa investic - vizualizace přehledu výše 

Doporučení radě města k parkování po dobu rekonstrukce Tř. J. Švermy 

Společný prostor proluky u domu služeb a parku u vodojemu - prezentace konceptu 

Podchod - prezentace možných řešení pohybu pěších a cyklistů + úprava výjezdu pro vozíčkáře a 
cyklisty na jižní straně 

Dopravní značení v Pečkách a Velkých Chvalovicích - seznam chybějícího, nebo špatného značení ve 
městě 

Náměstí - studie  

Body jednání:  

Doporučení radě města k parkování vozidel po dobu rekonstrukce Tř. J. Švermy 
Řešeno ve vlastním dokumentu, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
Společný prostor proluky u domu služeb a parku u vodojemu - prezentace konceptu 
Na základě prezentovaného konceptu doporučuje komise změnu zadání z projektové dokumentace 
proluky na zadání zpracování studie na řešení společného prostoru proluky a parku. 
Hlasování: 
Pro: 11 
Dále byla konzultována otázka uzavírání prostor na noc.   
Pro variantu ponechat prostory zcela otevřené i přes noc: 5 pro 
Pro variantu uzavírat prostor na noc: 6 pro 
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Podchod - prezentace možných řešení pohybu pěších a cyklistů + úprava výjezdu pro vozíčkáře a 
cyklisty na jižní straně 
Byly projednány tři různé varianty řešení pohybu pěších a cyklistů a 3 různé úpravy rampy. 
 
Doporučení radě města:  
Ubourat stávající zděné zábradlí a nahradit ho železným zábradlím (zajištění průhlednosti a 
zpřehlednění pohybu osob na vjezdu pro cyklisty a vozíčkáře). 
Rozšířit vrchní rampu „posunutím“ opěrné zdi o cca 0,5m  u mezipodesty a rozšíření podesty a 
ubourání opěrné zdi spodní části zídky a tím zajištění zvětšení prostoru především pro vozíčkáře.  
Vizualizace doporučení je přílohou tohoto zápisu. 
Pro: 11 
 
Dopravní značení v Pečkách a Velkých Chvalovicích – předložen seznam chybějícího, nebo špatného 
značení ve městě 
Doporučení radě města: 
Řešit špatné dopravní značení  v Pečkách a Velkých Chvalovicích.  
Odstranit nebo doplnit dopravní značení tam, kde je to v možnostech města, co nejdříve.  
Zjednodušit dopravní značení  tam, kde to je možné a preferovat přednost zprava. 
Pro: 11 
 
Náměstí - studie - prezentace J. Drškou 
Komise vyslechla prezentaci studie náměstí a projednala jednotlivé části studie. 
Doporučení radě města: 
Stavební komise doporučuje radě města pokračovat ve zpracování stávající studie náměstí a 
„posunout“ ji do další fáze zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé fáze.  
Pro: 11  

 

Úkoly: 

--- 

Usnesení: 

Stavebně-dopravní komise doporučuje radě města: 

1. Na základě prezentovaného konceptu proluky u domu služeb a parku pod vodojemem 
doporučuje komise změnu zadání z projektové dokumentace proluky na zadání zpracování 
studie na řešení společného prostoru proluky a parku. 

2. Podchod - ubourat stávající zděné zábradlí a nahradit ho železným zábradlím (zajištění 
průhlednosti a zpřehlednění pohybu osob na vjezdu pro cyklisty a vozíčkáře). 

3. Podchod - rozšířit vrchní rampu „posunutím“ opěrné zdi o cca 0,5m  u mezipodesty a 
rozšíření podesty a ubourání opěrné zdi spodní části zídky a tím zajištění zvětšení prostoru 
především pro vozíčkáře. Vizualizace doporučení je přílohou tohoto zápisu. 

4. Řešit špatné dopravní značení  v Pečkách a Velkých Chvalovicích.  
5. Odstranit nebo doplnit dopravní značení tam, kde je to v možnostech města, co nejdříve. 
6. Zjednodušit dopravní značení  tam, kde to je možné a preferovat přednost zprava. 
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7. Stavební komise doporučuje radě města pokračovat ve zpracování stávající studie náměstí a 
„posunout“ ji do další fáze zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé fáze.  

 

Příští zasedání dne: 14. 3. 17,00, kancelář starostky 

Zápis vytvořila: Jana Zindrová 

 

………………………….. Tomáš Vodička 

 

Přílohy: 

koncept proluky a parku 
koncept podchodu 
studie náměstí 
mapa investic 
tabulka se seznamem dopravně-stavebních projektů 
doporučení radě města k řešení parkování po dobu rekonstrukce Tř. J. Švermy 
tabulka s přehledem dopravních značek k řešení 


