STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 07.02.2017
Bod pořadu jednání:
Činnost komise dopravní v roce 2016
Stručný obsah: Tento materiál informuje Radu města Liberec o činnosti komise dopravní v roce
2016. Komise dopravní byla zřízena usnesením Rady města Liberec č. 82/2015 ze dne 28.1.2015,
má aktuálně 9 členů a 5 pravidelných hostů z důvodu zajištění maximální míry odbornosti.
Komise zasedala v roce 2016 celkem 10x, z toho 1x mimořádně a 1x hlasovala "per rollam".
V materiálu předkládáme jednotlivé programy a přijatá usnesení ze zasedání komise dopravní
v roce 2016.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Informace o činnosti komise dopravní v roce 2016
Zpracoval:

Kozáková Romana - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města
Ing. Martinem Čulíkem, předsedou komise dopravní

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
Informace o činnosti komise dopravní v roce 2016 včetně přijatých usnesení dle důvodové zprávy

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Komise dopravní byla zřízena usnesením Rady města Liberec č. 82/2015 dne 28.1.2015. Komise
dopravní měla v první polovině roku 2016 celkem 11 členů. Z důvodu opakované neúčasti na zasedání
komise dopravní byli odvolání p. Zdeněk Chmelík a Ing. Radek Chobot. Dále Bc. Marek Řehořek, který
k 31. 5. 2016 ukončil pracovní poměr na statutárním městě Liberec a Ing. Martin Cicvárek, který
zažádal o ukončení svého působení v komisi dopravní z důvodu pracovního zaneprázdnění. Zároveň
byli usnesením Rady města Liberec č. 945/2016 dne 1.11.2016 jmenování do funkce členů komise
dopravní p. Jiří Čeček a Mgr. Pavel Matějka. Od září 2016 má tedy komise 9 členů. Z důvodu zajištění
maximální míry odbornosti předmětné komise je pravidelně zváno 5 stálých hostů a v případě potřeby
i další osoby, které zve předseda komise na základě statutu komise dopravní schváleného usnesením
Rady města Liberec č. 82/2015 dne 28.1.2015. Komise zasedala v roce 2016 celkem 10x, z toho 1x
mimořádně a 1x hlasovala "per rollam". Níže předkládáme Radě města Liberec jednotlivé programy
a přijatá usnesení ze zasedání komise dopravní v roce 2016.
Programy a přijatá usnesení ze zasedání komise dopravní v roce 2016:
1. zasedání komise dopravní 18.1.2016:
Zrušeno z důvodu nedostatku námětů k projednání
2. zasedání komise dopravní 15.2.2016:
Program:
1. „Posílení tramvajové linky 11 Liberec - Jablonec nad Nisou“ - Ing. Otto Pospíšil, KORID
LK, spol. s r.o.
2. „Návrh opatření (výlukového jízdního řádu) linky 141 po dobu uzavírky silnice mezi
Kunraticemi a Lukášovem“ - Ing. Otto Pospíšil, KORID LK, spol. s r.o.
3. „Informace ke stavbě I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou“ - Ing. Martin Čulík
4. „Problematika řízení světelných křižovatek - doplňující informace (hustota provozu,
nehodovost - křižovatka ulic České mládeže a Hodkovická)“ - Milan Benda, por. Vlastimil
Malý
5. „Dynamická simulace centrální části města Liberec - doplňující informace (cenová
nabídka)“ - Milan Benda, Ludvík Lavička
6. „Seznámení s plánovanými změnami jízdních řádů linky č. 17, č. 26 a č. 55 od 28.2.2016“ Bc. Luboš Wejnar
7. Různé:
„Oprava TT křižovatka Nádraží“ - Ludvík Lavička
„Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo nám.“ - Ludvík Lavička
„Zapojení města Liberce do mezinárodního projektu „Inteligentní, ekologická
a integrovaná doprava“ financovaného z programu Horizont 2020“ - Bc. Marek Řehořek
„Metodické upřesnění Ministerstva dopravy ČR ke zpracování SUMF“ - Bc. Marek
Řehořek
„Časový plán zasedání komise dopravní na rok 2016“ - Romana Kozáková
Usnesení:
USNESENÍ Č. 1/16 („Dynamická simulace centrální části města Liberec - doplňující informace
(cenová nabídka)“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
doplňující informace k dynamické simulaci centrální části města Liberec
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a doporučuje
Radě města Liberec realizovat zabezpečení přechodu pro chodce a tramvajového přejezdu ulice Dr.
Milady Horákové a Na Pláni a doporučuje zadat do rozpočtového opatření pro realizaci v roce 2016.
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 2/16 („Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo nám.“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
navrhovanou změnu dopravního řešení v křižovatce Moskevská x Revoluční
a doporučuje
Radě města Liberec variantu řešení změnit režim obsluhy Moskevskou ulicí nahoru v rámci
rekonstrukce tramvajové trati Rumunská a úpravě křižovatky Rumunská - Revoluční - Moskevská
(realizace 2017).
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, zdržel se 1, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
3. zasedání komise dopravní 14.3.2016:
Program:
1. „Informace o možnosti města podat žádosti o dotace na zvýšení bezpečnosti dopravy“ - Bc.
David Novotný
2. „Výměna zastávek pro linky MHD „Sokolská“ a „Pod mostem“ - Bc. Luboš Wejnar, Ing.
Otto Pospíšil, KORID LK, spol. s r.o.
3. „Zkrácení časového intervalu na lince č. 11 a č. 5“ - Bc. Luboš Wejnar
4. „Opravy zastávek MHD v Liberci“ - Bc. Luboš Wejnar, Oskar Zappe
5. „Žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 6.3, Podpora projektové
přípravy cyklodopravy“ - Bc. Marek Řehořek, Ing. Vladislav Rozsypal, Mgr. Jan Korytář
6. „Problematika řízení světelných křižovatek - doplňující informace (hustota provozu,
nehodovost - křižovatka ulic České mládeže a Hodkovická)“ - Milan Benda, por. Vlastimil
Malý
7. „Návrh plánu oprav komunikací s vlastníky technické infrastruktury v roce 2017 - 2018“ Bc. David Novotný - odloženo na duben 2016
Usnesení:
USNESENÍ Č. 3/16 („Informace o možnosti města podat žádosti o dotace na zvýšení bezpečnosti
dopravy“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložené projekty k 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“
a doporučuje
Radě města Liberec schválit předložené projekty k 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“
a zajistit finanční zdroje podílu žadatele této dotace.
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Hlasovali všichni členové KD, pro 9, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 4/16 („Výměna zastávek pro linky MHD „Sokolská“ a „Pod mostem“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace k možnosti úprav zastávek pro linky MHD „Sokolská“ a „Pod mostem“
a doporučuje
Radě města Liberec sjednotit zastávku „Sokolská most“ pro linky městské hromadné dopravy
a příměstské hromadné dopravy.
Hlasovali všichni členové KD, pro 9, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 5/16 („Opravy zastávek MHD v Liberci“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace k technickému stavu vybraných zálivů zastávek v síti MHD:
1. zastávka Letná (směr Fügnerova)
2. zastávka Stračí (směr Pavlovice Letná)
3. zastávka Ječná (směr Fügnerova)
4. zastávka Pavlovice škola (směr Fügnerova)
5. zastávka Polní (obratiště)
6. zastávka Ječná (směr Kunratická)
7. zastávka Pavlovice škola (směr Pavlovice Letná)
8. zastávka Východní (směr Kunratická)
9. zastávka Dožínková (směr Fügnerova)
10. zastávka Hrdinů (směr Fügnerova)
11. zastávka Slovanská (směr Fügnerova)
12. zastávka Pavlovice křižovatka (obratiště)
a doporučuje
Radě města Liberec projednat návrh Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. na
rekonstrukci vybraných zálivů zastávek v síti MHD s postupnou realizací.
Hlasovali všichni členové KD, pro 9, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 6/16 („Žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 6.3,
Podpora projektové přípravy cyklodopravy“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou územní studii stezky pro chodce a cyklisty „Hrazená - Barvířská“
a doporučuje
a)
b)

Radě města Liberec pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace
s rozšířením projektu o napojení ulice 1. máje a Jánská;
změnu názvu projektu na „Cyklostezka Barvířská - U jezu“.

Hlasovali všichni členové KD, pro 9, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
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USNESENÍ Č. 7/16 („Problematika řízení světelných křižovatek - doplňující informace (hustota
provozu, nehodovost - křižovatka ulic České mládeže a Hodkovická)“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace k hustotě provozu a nehodovosti nejkapacitnější křižovatky Hodkovická x České mládeže
a doporučuje
Radě města Liberec ponechat stávající stav a připravit finanční prostředky na pravidelnou modernizaci
řízení světelných křižovatek ve městě Liberci od r. 2017.
Hlasovali všichni členové KD, pro 5, proti 2, zdrželi se 2, viz tabulka hlasování KD. KD byla
usnášeníschopná.
4. zasedání komise dopravní 11.4.2016:
Program:
1. „Návrh plánu oprav komunikací s vlastníky technické infrastruktury v roce 2017 - 2018“ Bc. David Novotný
2. „Úprava komunikace Baltská - návrhy dopravních řešení“ - Bc. David Novotný
3. „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rušička - Broumovská, Liberec - žádost o dotaci“ - Bc.
David Novotný
4. „Dynamická simulace centrální části města Liberce - prezentace konečného dopravního
modelu“ - Ing. Petr Hofhansl, Ph.D.
5. Projektový záměr "Zpracování projektových dokumentací a realizace cyklostezek" - Bc.
Marek Řehořek
Usnesení:
USNESENÍ Č. 8/16 („Návrh plánu oprav komunikací s vlastníky technické infrastruktury v roce
2017 - 2018“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený plán sdružených investic v období 2016 - 2018
a doporučuje
Radě města Liberec schválení a posílení finančních zdrojů pro realizace sdružených investic níže
uvedených akcí.
Plán sdružených investic 2016 - 2018
Akce
Vlastníci
Projektová
IS
dokument
ace
Šamánkova
SVS, RWE 2014 2015
Oblačná
SVS
2014 2015
Dr. M.
SVS, RWE 2014 Horákové
2015

Úsek

Realizace

Skutečná realizace

celá

2016

2016

Lipová - Hvězdná

2016

2016

Melantrichova U Potůčku

2016

2016 -2017
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U Potůčku - Mostecká

2017

2018

Krejčího - Plátenická
most přes žel. Trať Uralská
celá

2016
2016

2017
2015

2016

Volgogradská SVS, RWE 2014 2015

celá

2016

Metelkova
Horova
Janáčkova,
část
Purkyňova
v úseku
Janáčkova Botanická zah.
Lokalita nám.
Papírové

SVS, RWE 2016
SVS,RWE 2016
SVS,RWE 2017

celá
celá
Janáčkova celá,
Purkyňova část

2017
2017
2018

Vodovod opraven,
záleží na potřebách
města
2017 - Hanychovská
- Čerchovská 2018
Čerchovská Uralská
2017
2017
2018

SVS

2016 2017

2017 - I.část 2018 zbylé části

Lokalita
Zahradní,
Norská,
Růžodolská,
Jánošíkova,
Hokešova,
Zahradní,
U Mlékárny
Vítězná

SVS,RWE 2017

I .část U Lomu
Lucemburská Papírové
Náměstí
I část Zahradní,
U Mlékárny vymezená
komunikací Norskou II
část Norská

SVS

celá

2023

Dr. M.
Horákové
Broumovská
Kubelíkova

SVS, RWE 2016 2017
SVS
2015
SVS
2015

Uralská

SVS

2015

2015

2020

2018
2018 2018-2019
2018-2019

2023

Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 9/16 („Úprava komunikace Baltská - návrhy dopravních řešení“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložené varianty dopravních řešení úprav komunikace Baltská z roku 2012
a doporučuje
Radě města Liberec apelovat na aktualizaci Cyklogenerelu a sledovat v dalším stupni variantu č. 2
s návrhem řešení cyklodopravy i pěší dopravy s doporučením řešit chodník z ul. Baltská až ke
křižovatce s ul. Horská.
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 10/16 („Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rušička - Broumovská, Liberec - žádost
o dotaci“)
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Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci „Smíšená stezka pro pěší
a cyklisty Rušička - Broumovská“ ve stupni DSP
a doporučuje
Radě města Liberec tuto projektovou dokumentaci prověřit s případnou uvažovanou trasou TT U Lomu
- Krejčího - Dobiášová a projednat s dotčenými orgány.
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
5. zasedání komise dopravní 9.5.2016:
Program:
1. Různé:
„Oprava TT křižovatka Nádraží - informace o průběhu oprav“ - Bc. Luboš Wejnar, Ludvík
Lavička
„Informace k dalším akcím připravovaným DPMLJ, a.s. v roce 2016“ - Oskar Zappe,
Ludvík Lavička
2. „Úprava komunikací Londýnská a Hejnická - návrhy dopravních řešení“ - Martin
Cimburek, Projektová kancelář Vaner s.r.o.
3. „Úprava komunikací Letná a Stračí - návrhy dopravních řešení“ - Bc. David Novotný
4. „Webová aplikace obsazenosti vybraných parkovišť“ - Bc. David Novotný
5. „Dynamická simulace centrální části města Liberce - závěrečné usnesení“ - Ing. Vladislav
Rozsypal
6. „Projektový záměr Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy“ - Ing.
Vladislav Rozsypal
Usnesení:
USNESENÍ Č. 11/16 („Úprava komunikace Londýnská - návrhy dopravních řešení“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou variantu dopravního řešení úprav komunikace Londýnská
a doporučuje
Radě města Liberec schválit navržené dopravní řešení a dále pokračovat projekčně a zajistit finanční
zdroje pro realizaci s předpokladem do roku 2017.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
1. mimořádné zasedání komise dopravní (hlasování "per rollam") 17.5.2016:
Program:
1.

Webová aplikace obsazenosti vybraných parkovišť - hlasování "per rollam"

Usnesení:
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USNESENÍ Č. 12/16 (Webová aplikace obsazenosti vybraných parkovišť - hlasování "per
rollam")
Komise dopravní
bere na vědomí
předložený návrh řešení informačního systému parkování v centru Liberce
a doporučuje
Radě města Liberec realizovat navržené řešení informačního systému parkování v centru Liberce
Hlasování proběhlo „per rollam“. Všichni členové komise dopravní obdrželi podklad pro hlasování emailem. V uvedeném termínu do 17. 5. 2016 do 14.00 hodin se vyjádřilo pro 7 členů, proti 6 členů
a hlasování se zdržel 1 člen komise dopravní (viz příloha). Komise dopravní byla usnášeníschopná.
6. zasedání komise dopravní 27.6.2016:
Program:
1. „Projektový záměr Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy“ - Ing.
Vladislav Rozsypal, Ing. Lucie Noswitz
2. Různé:
„Uzavírka Soukenného náměstí - rekonstrukce TT“ - Bc. Luboš Wejnar, Ludvík Lavička
3. „Úprava komunikace Hejnická - návrhy dopravních řešení“ - Martin Cimburek, Projektová
kancelář Vaner s.r.o.
4. „Úprava komunikací Letná a Stračí - návrhy dopravních řešení“ - Bc. David Novotný,
Jaroslav Pivrnec, JAP PROJEKT s.r.o.
5. „Informační systém parkování v centru Liberce“ - Jaroslav Pivrnec, JAP PROJEKT s.r.o.,
Bc. David Novotný
6. Různé:
„Zavedení letních jízdních řádů MHD“ - Bc. Luboš Wejnar
„Návrhy nových členů komise dopravní“
Usnesení:
USNESENÍ Č. 13/16 („Projektový záměr Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické
dopravy“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený projektový záměr Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy
a doporučuje
Radě města Liberec schválit tyto navržené body projektového záměru:
Bod č. 1 Cyklostezka za ČOV (Selská - Londýnská)
Bod č. 2 Machnín - Chrastava
Bod č. 3 Letná - Sousedská - s výhradami (koordinace s křižovatkou Polní)
Bod č. 4 Propojení Soukenné nám. nádraží - s doporučením vést trasu z Rybníčku po ulici 1. Máje
Bod č. 5 Cyklostezka Londýnská - Oblouková (od Stříbrného kopce po ul. Neumannova)
Bod č. 6 Odra - Nisa stezka pro pěší a cyklisty (Košická - Poštovní nám.)
Bod č. 7 Napojovací bod "Košická" pro Odra - Nisa - s upřesněním - bodová záležitost v křižovatce
Košická x Dr. M. Horákové
Bod č. 8 Napojovací bod „Poštovní náměstí“ pro Odra - Nisa
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Bod č. 9 Propojení kolem Nisy (Barvířská - U Besedy) - viz materiál do RM
Bod č. 10 b Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu Cyklistů Liberecka) variantní řešení B - předat ke
schválení na Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Bod č. 11 Cyklistické pruhy Kubelíkova (Americká - Č. Mládeže) - s upozorněním na úzký uliční
profil od železničního nadjezdu směrem na Františkov
Bod č. 13 Cyklostezka Kateřinská (ul. Neumannova k Litesu)
Bod č. 14 Cyklostezka centrum - Harcov - sídl. Kunratická - s výhradou pouze od hráze na Králův
Háj (ul. Jablonecká bude rekonstruována před předáním ul. I/14)
Bod č. 15 Stezka podél Veseckého rybníka - předat ke schválení na Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou
Bod č. 16 Propojení Vyhlídková - Vesecký rybník - předat ke schválení na Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou
Bod č. 17 Propojení Vyhlídková - Mladá - Za Mlýnem - předat ke schválení na Městský obvod
Liberec - Vratislavice nad Nisou
Bod č. 20 Cyklistické pruhy Masarykova - s doporučením - po pravé straně chodníku ve směru na
Lidové sady
Bod č. 23 Propojení Klatovská - Mostecká cyklostezka Klatovská - s výhradou - ŘSD ČR plánuje
úpravu směrové geometrie nájezdu ze silnice I/14 na silnici I/35
Bod č. 24 Cyklostezka Minkovická
Bod č. 30 Trasa okolo stadionu Slovanu na levém břehu Nisy - v současnosti rekonstrukce mostu přes
Nisu na silnici I/13 .
a nedoporučuje
Radě města Liberec schválit tyto navržené body projektového záměru:
Bod č. 10 a Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu Cyklistů Liberecka) variantní řešení A - z důvodu
kolize cyklistů v pěší zóně
Bod č. 10 c Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu Cyklistů Liberecka) variantní řešení C - bez vazeb
Bod č. 12 Cyklostezka Uralská (Švermova - Americká) - úzký uliční profil
Bod č. 18 Cyklostezka Gen. Svobody a Hejnická - vysoké intenzity dopravy silnice I/13 a příprava
jiných preferenčních investičních akcí
Bod č. 19 Cyklostezka Hejnická - vysoké intenzity dopravy silnice I/13 a příprava jiných
preferenčních investičních akcí; chodník a zastávky MHD - bezpečnost!
Bod č. 21 Cyklopruhy Dr. M. Horákové (Melantrichova - U Potůčku) - vyřazeno z materiálu z důvodu
realizace
Bod č. 22 Cyklopruhy Dr. M. Horákové (U Potůčku - Poštovní nám.) - vyřazeno z materiálu z důvodu
realizace
Bod č. 25 Kunratice - Jablonec - z důvodu realizace stavby přeložky I/14
Bod č. 26 Vratislavice - Lovecká - bez koncepce - předat na Městský obvod Liberec - Vratislavice
nad Nisou
Bod č. 27 Vratislavice n. N. - úprava žel přejezdů - předat na Městský obvod Liberec - Vratislavice
nad Nisou (úpravu železničních přejezdů již provádělo SŽDC)
Bod č. 28 Cyklostezka Hanychovská a Na Františku - zastávky MHD
Bod č. 29 Cyklostezka Svobody a podél Harcovského potoka - úzký uliční profil
Komise dopravní závěrem konstatovala, že předložený materiál není zpracován v koncepci a nemá
logickou návaznost tras (vyjma Vratislavic a Stráže nad Nisou - Lites). Jednotlivé trasy jsou sestaveny
chaoticky a nebyly předem projednány s jednotlivými správci komunikací (ŘSD ČR, KSS LK, SML)
ani předjednány s Policií ČR, z čehož pravděpodobně vzniknou další záporná stanoviska dotčených
subjektů!
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 14/16 („Úprava komunikací Letná a Stračí - návrhy dopravních řešení“)
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Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložené návrhy dopravních řešení úprav komunikací Letná a Stračí
a doporučuje
Radě města Liberec schválit navržené dopravní řešení spočívající v zachování stávající stykové
křižovatky doplněné o novou světelnou signalizaci - v koordinaci se stávající světelnou signalizací
Letná x Polní včetně strategických detektorů u stávajícího kruhového objezdu Letná x Londýnská
a provedení nezbytných stavebních úprav s tímto řešením včetně přilehlých autobusových zálivů
a odbočovacích pruhů k obchodním domům.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 15/16 („Informační systém parkování v centru Liberce“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený koncepční návrh řešení informačního systému parkování ve městě Liberci
a doporučuje
Radě města Liberec schválit koncepční návrh řešení informačního systému parkování ve městě Liberci,
zpracovaný v květnu 2016 společností JAP projekt s.r.o..
Hlasovali všichni členové KD, pro 5, zdržel se 1, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
7. zasedání komise dopravní 12.9.2016:
Program:
1. „Dopravní řešení komunikace Vítězná“ - Jaroslav Pivrnec, JAP PROJEKT s.r.o.
2. „Komunikace Jungmannova - řešení křižovatky Viadukt“ - Jaroslav Pivrnec, JAP PROJEKT
s.r.o.
3. „Dolní centrum Liberce ve vazbě na rekonstrukci TT“ - Ludvík Lavička
4. „Centrální řízení technické infrastruktury“ - Milan Benda
5. „Dopravní řešení dolního centra ve městě Liberci - závěrečné usnesení“
6. Různé:
„Změny personálního obsazení komise dopravní“
Usnesení:
USNESENÍ Č. 16/16 („Komunikace Jungmannova - řešení křižovatky Viadukt“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený návrh dopravního řešení křižovatky ulic Žitavská - Jungmannova - Švermova
a doporučuje
Radě města Liberec sledovat předložené dopravní řešení křižovatky ulic Žitavská - Jungmannova Švermova s doplněním na 3 jízdní pruhy v jízdním pásu ve směru na Františkov včetně vodorovného
a svislého dopravního značení a následné pokračování v přípravě dokumentace ve stupni DÚR.
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Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 17/16 („Centrální řízení technické infrastruktury“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou koncepci rozšíření stávajícího Dohledového serveru na vyšší úroveň řízení „Centrální
řízení technické infrastruktury“. Jedná se o tyto elektronické vstupy a výstupy:
- Informační a naváděcí systém parkování v Liberci v závislosti na jeho realizaci
- Hlídání obsazenosti jednotlivých parkovacích ploch
- Kontrola provádění servisních prací na VO a SSZ (zde se bude jednat o implementaci již
provozované aplikace servisní aplikace veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení
(dále jen „SAVO“))
- Pasport veřejného osvětlení a jeho automatickou aktualizaci po provedení servisního zásahu
v modulu SAVO (výměna výbojky, svítidla a dalších sledovaných prvků v soustavě VO a SSZ)
- Kontrola a zadávání pracovních příkazů pro čištění uličních vpustí, štěrbinových žlabů
a dalších zařízení spojených s údržbou odvodnění komunikací, včetně možnosti výstupu pro
fakturaci
- Kontrola a zadávání pracovních příkazů pro plošnou údržbu komunikací (opravy výtluků,
předlažby, opravy obrubníků a ostatní drobné činnosti prováděné zejména společností TSML
a.s.
a doporučuje
Radě města Liberec schválit předloženou koncepci rozšíření stávajícího Dohledového serveru na vyšší
úroveň řízení „Centrální řízení technické infrastruktury“.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 18/16 („Dopravní řešení dolního centra ve městě Liberci - závěrečné usnesení“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložené dopravní řešení dolního centra ve městě Liberci
a doporučuje
Radě města Liberec
A) realizaci úpravy stávající světelné signalizace Fügnerova vycházející z posudku společnosti AFCityplan s.r.o. a zřízení 3 kusů SSZ u bývalého Plauditu a u obchodního domu;
B) zadat zpracování nezávislého dopravního posouzení z důvodu uvažované nové zástavby Perštýn
skupiny LIF.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
8. zasedání komise dopravní 10.10.2016:
Program:
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1. „Dopravní řešení komunikace Vítězná - doplněný návrh“ - Jaroslav Pivrnec, JAP PROJEKT
s.r.o.
2. „Fond pro opravy a vybavení komunikací - stanovení prioritních akcí“ - Bc. David Novotný
3. „Fond pro rozvoj cyklodopravy - stanovení prioritních akcí“ - Ing. Vladislav Rozsypal
4. „SUMF - průzkumy dopravního chování obyvatel a matematický dopravní průzkum“ Ing. Dana Štefanová, Ing. Vladislav Rozsypal
Usnesení:
USNESENÍ Č. 19/16 („Dopravní řešení komunikace Vítězná - doplněný návrh“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložené dopravní řešení komunikace Vítězná
a doporučuje
Radě města Liberec schválit návrh konceptu projektu a zadat další stupeň dokumentace DÚR + IČ pro
ÚR, spolu se zajištěním finančních prostředků pro přípravu akce.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 20/16 („Fond pro opravy a vybavení komunikací - stanovení prioritních akcí“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložené podklady k Fondu pro opravy a vybavení komunikací
a doporučuje
Radě města Liberec významné navýšení financování oprav a údržby mostů, komunikací, včetně jejich
součástí a příslušenství a zefektivnit (urychlit a zjednodušit) procesy přípravy a realizace akcí. Pro
správní radu fondu rozvoje nestanovila komise dopravní žádné prioritní akce k realizaci v roce 2017.
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
1. mimořádné zasedání komise dopravní 17.10.2016:
Program:
1. „Fond pro rozvoj cyklodopravy - stanovení prioritních akcí“ - Ing. Vladislav Rozsypal
2. „SUMF - průzkumy dopravního chování obyvatel a matematický dopravní průzkum“ Ing. Dana Štefanová, Ing. Vladislav Rozsypal
Usnesení:
USNESENÍ Č. 21/16 („Fond pro rozvoj cyklodopravy - stanovení prioritních akcí“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
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předložené podklady k Fondu pro rozvoj cyklodopravy se zdůrazněním, že mnohé záměry cyklotras
nebyly předjednány s vlastníky a správci komunikací (ŘSD ČR, KSS LK, Odbor správy veřejného
majetku MML), s Policií ČR, Odborem dopravy MML a Odborem dopravy KÚ LK. Z tohoto důvodu
mohou být některé trasy zamítnuty uvedenými stranami.
Komise dopravní po projednání
doporučuje
Radě města Liberec dle usnesení č. 13/16 z 6. zasedání komise dopravní dne 27. 6. 2016 („Projektový
záměr Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy“) schválit tyto navržené body
projektového záměru:
Bod č. 1 Cyklostezka za ČOV (Selská - Londýnská)
Bod č. 2 Machnín - Chrastava
Bod č. 3 Letná - Sousedská - s výhradami (koordinace s křižovatkou Polní)
Bod č. 4 Propojení Soukenné nám. nádraží - s doporučením vést trasu z Rybníčku po ulici 1. Máje
Bod č. 5 Cyklostezka Londýnská - Oblouková (od Stříbrného kopce po ul. Neumannova)
Bod č. 6 Odra - Nisa stezka pro pěší a cyklisty (Košická - Poštovní nám.)
Bod č. 7 Napojovací bod "Košická" pro Odra - Nisa - s upřesněním - bodová záležitost v křižovatce
Košická x Dr. M. Horákové
Bod č. 8 Napojovací bod „Poštovní náměstí“ pro Odra - Nisa
Bod č. 9 Propojení kolem Nisy (Barvířská - U Besedy) - viz materiál do RM
Bod č. 10 b Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu Cyklistů Liberecka) variantní řešení B - předat ke
schválení na Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Bod č. 11 Cyklistické pruhy Kubelíkova (Americká - Č. Mládeže) - s upozorněním na úzký uliční
profil od železničního nadjezdu směrem na Františkov
Bod č. 13 Cyklostezka Kateřinská (ul. Neumannova k Litesu)
Bod č. 14 Cyklostezka centrum - Harcov - sídl. Kunratická - s výhradou pouze od hráze na Králův
Háj (ul. Jablonecká bude rekonstruována před předáním ul. I/14)
Bod č. 15 Stezka podél Veseckého rybníka - předat ke schválení na Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou
Bod č. 16 Propojení Vyhlídková - Vesecký rybník - předat ke schválení na Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou
Bod č. 17 Propojení Vyhlídková - Mladá - Za Mlýnem - předat ke schválení na Městský obvod
Liberec - Vratislavice nad Nisou
Bod č. 20 Cyklistické pruhy Masarykova - s doporučením - po pravé straně chodníku ve směru na
Lidové sady
Bod č. 23 Propojení Klatovská - Mostecká cyklostezka Klatovská - s výhradou - ŘSD ČR plánuje
úpravu směrové geometrie nájezdu ze silnice I/14 na silnici I/35
Bod č. 24 Cyklostezka Minkovická
Bod č. 30 Trasa okolo stadionu Slovanu na levém břehu Nisy - v současnosti rekonstrukce mostu přes
Nisu na silnici I/13 .
a nedoporučuje
Radě města Liberec schválit tyto navržené body projektového záměru:
Bod č. 10 a Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu Cyklistů Liberecka) variantní řešení A - z důvodu
kolize cyklistů v pěší zóně
Bod č. 10 c Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu Cyklistů Liberecka) variantní řešení C - bez vazeb
Bod č. 12 Cyklostezka Uralská (Švermova - Americká) - úzký uliční profil
Bod č. 18 Cyklostezka Gen. Svobody a Hejnická - vysoké intenzity dopravy silnice I/13 a příprava
jiných preferenčních investičních akcí
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Bod č. 19 Cyklostezka Hejnická - vysoké intenzity dopravy silnice I/13 a příprava jiných
preferenčních investičních akcí; chodník a zastávky MHD - bezpečnost!
Bod č. 21 Cyklopruhy Dr. M. Horákové (Melantrichova - U Potůčku) - vyřazeno z materiálu z důvodu
realizace
Bod č. 22 Cyklopruhy Dr. M. Horákové (U Potůčku - Poštovní nám.) - vyřazeno z materiálu z důvodu
realizace
Bod č. 25 Kunratice - Jablonec - z důvodu realizace stavby přeložky I/14
Bod č. 26 Vratislavice - Lovecká - bez koncepce - předat na Městský obvod Liberec - Vratislavice
nad Nisou
Bod č. 27 Vratislavice n. N. - úprava žel přejezdů - předat na Městský obvod Liberec - Vratislavice
nad Nisou (úpravu železničních přejezdů již provádělo SŽDC)
Bod č. 28 Cyklostezka Hanychovská a Na Františku - zastávky MHD
Bod č. 29 Cyklostezka Svobody a podél Harcovského potoka - úzký uliční profil
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
USNESENÍ Č. 22/16 („SUMF - průzkumy dopravního chování obyvatel a matematický dopravní
průzkum“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
-

předložený Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou rozdělený do dvou
fází:
1. Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 - 2023
2. Plán rozvoje cyklodopravy na období 2017 - 2023

-

dokumentaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Plán udržitelné městské mobility Liberec Jablonec nad Nisou“
- přehled obcí, které jsou součástí Plánu dopravní obslužnosti území (SUMF):

obec

Liberec
Jablonec nad Nisou
Kryštofovo údolí
Stráž nad Nisou
Šimonovice
Bedřichov
Janov nad Nisou
Lučany nad Nisou
Nová Ves nad Nisou
Rádlo
Rychnov u Jablonce nad
Nisou
Pulečný
celkem

počet
Součást
obyvatel území
území
IPRÚ
SUMF
k 31.12.201
5
103 288
IPRÚ
45 510
IPRÚ
346
IPRÚ
2 339
IPRÚ
1 121
IPRÚ
327
IPRÚ
1 393
IPRÚ
1 751
IPRÚ
784
IPRÚ
830
IPRÚ
2 719
IPRÚ
401
160 809

IPRÚ
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a doporučuje
Radě města Liberec:
ü

založení dvou pracovních skupin:
1. Veřejná doprava
2. Cyklodoprava
s doporučením vzájemné informovanosti s ohledem na preference investičních akcí SML/MML

ü
ü
ü

zadat VZ na odborné služby spojené se SUMF a Plánem rozvoje cyklodopravy
vypsat VZ jako zjednodušené podlimitní řízení s předpokládanou cenou 5 mil Kč bez DPH
v rámci veřejné zakázky oslovit firmy:
AF - City Plan s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4, IČ 47307218
UDIMO, spol. s.r.o. Sokolská tř.8, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava; IČ 44740069
Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Líšeňská 33 a, 636 00 Brno; IČ 44994575
Royal Haskoning DHV spol. s.r.o., Meteor Office Park, Sokolovská 100/94, 186 00
Praha 8; IČ 457 971 70
o Mott MACDONALD CZ spol. s.r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha; IČ 48588733
o Transport Advisory, s.r.o., Pobřežní 249/46; 186 00 Praha 8; IČ: 24843814
o
o
o
o

ü

jmenovat tyto osoby do komisí:
Komise pro otevírání obálek:
1. Ing. Dana Štefanová, odbor SR
2. Mgr. Věra Maškarincová, odbor SR

náhradníci
1.Ing. Michaela Putíková, odbor SR
2.Mgr. Barbara Steinzová, odbor SR

Hodnotící komise:
1.Mgr. Jan Korytář, nám.primátora Lbc
2.Ing.Vladislav Rozsypal, dopr.spec.Lbc
3.Jindřich Berounský, předseda *
Dopr.výboru JBC
4. Ing. Václav Cidlina, ved.odboru
strategického rozvoje a dotací
x
*Návrh za Jablonec nad Nisou

náhradníci
1.JUDr.Ing.Lukáš Pleticha, nám.prim.Jbc
2.Ing.Dana Štefanová, ved.projektu SUMF
3.Ing.Viktor Liška, technik *
dopr.obslužnosti LK
4.Ing. Michaela Maturová, zast.
ved.odboru strat.rozvoje a dotací
x

Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD. KD byla usnášeníschopná.
9. zasedání komise dopravní 14.11.2016:
Program:
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1. Různé:
„Všeobecná informace o akcích města - uzavírky“ - Ing. Pavel Rychetský „Zřízení zastávky
na železniční trati Pardubice - Liberec v prostoru pod ulicí Pilínkovskou“ - Ing. Jaroslav
Šrajer
2. „Řešení přístupu do Centra Babylon z ul. Nákladní (od nádraží ČD, a.s. a HC Areny) pro
pěší“ - Ing. Jaroslav Šrajer
3. „Návrh dopravně inženýrských opatření po dobu provádění opravy TT na komunikaci
Palachova“ - Ludvík Lavička
4. „Objem nasmlouvaných km MHD na rok 2017“ - Ing. Luboš Wejnar, Bc. Oskar Zappe
Usnesení:
Z 9. zasedání komise dopravní nebylo přijato žádné usnesení.
10. zasedání komise dopravní 12.12.2016:
Program:
1. „Aktuální stav rozpočtu oprav komunikací na rok 2017“ - Bc. David Novotný
2. „Zvýšení bezpečnosti dopravy a odstranění bariér pro cyklistickou dopravu v Liberci“ Ing. Vladislav Rozsypal
3. „Projekt Nová Pastýřská ulice“ - Ing. Vladislav Rozsypal
4. „Studie úprav dopravního řešení Volgogradské ulice“ - Ing. Urban Ocilka
5. Různé:
„Návrh časového plánu zasedání komise dopravní na rok 2017“ - Romana Kozáková
„Příprava programu komise dopravní na leden 2017 - cyklotrasy“
Usnesení:
USNESENÍ Č. 23/16 („Zvýšení bezpečnosti dopravy a odstranění bariér pro cyklistickou dopravu
v Liberci“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy a odstranění bariér pro cyklistickou dopravu
v Liberci“
a doporučuje
Radě města Liberec sledovat předložené řešení úprav trvalého svislého a vodorovného dopravního
značení na místních komunikacích města Liberec pro zajištění vyšší bezpečnosti cyklistů v silničním
provozu s doporučením:
Lokalita č. 1 - Nerudovo náměstí a okolí - komise nemá žádné připomínky
Lokalita č. 2 - Ulice Krejčího - spojit realizaci s celoplošnou opravou krytu vozovky
Lokalita č. 3 - Křižovatka Dr. M. Horákové x Košická - dopracovat posouzení křižovatky z hlediska
intenzit silniční dopravy a kapacit cyklistů ve všech směrech
Lokalita č. 4 - Ulice U Sila - vyžádat si stanovisko Městského obvodu Vratislavice nad Nisou
Hlasování:
Lokalita č. 1 - Nerudovo náměstí a okolí - Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování
KD.
Lokalita č. 2 - Ulice Krejčího - Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.
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Lokalita č. 3 - Křižovatka Dr. M. Horákové x Košická - Hlasovali všichni členové KD, pro 7, proti 1, viz
tabulka hlasování KD.
Lokalita č. 4 - Ulice U Sila - Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.
USNESENÍ Č. 24/16 („Projekt Nová Pastýřská ulice“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený projekt „Nová Pastýřská ulice“
a doporučuje
Radě města Liberec sledovat předložený návrh projektu „Nová Pastýřská ulice“ s doporučením:
ü

Zjistit potřeby vlastníků technické infrastruktury v předmětné lokalitě s ohledem na velké
množství přeložek, se kterými je v projektu počítáno - zajistí odbor správy veřejného majetku

ü

Zjistit platnost územního rozhodnutí - zajistí odbor hlavního architekta

ü

Vytvořit nové dopravní posouzení a nový koncepční návrh dopravního řešení - zajistí odbor
hlavního architekta

Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.
USNESENÍ Č. 25/16 („Studie úprav dopravního řešení Volgogradské ulice“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou studii úprav dopravního řešení Volgogradské ulice
a doporučuje
Radě města Liberec sledovat předloženou studii úprav dopravního řešení Volgogradské ulice
s doporučením dopracovat studii tak, aby se přeložky inženýrských sítí nemusely znovu překládat.

Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.

Přílohy:
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