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.
17. schůze rady města dne: 03.10.2017
Bod pořadu jednání:
Činnost komise dopravní v první polovině roku 2017
Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje jednotlivé programy a přijatá usnesení ze
zasedání komise dopravní v první polovině roku 2017. 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. V první polovině roku 2017 komise zasedala
celkem 6x.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Informování Rady města Liberec
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:

1/7

Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
Informace o činnosti komise dopravní v první polovině roku 2017 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 a má aktuálně 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.
V období leden - červen 2017 zasedala komise celkem 6x. Níže předkládáme jednotlivé programy
a přijatá usnesení za výše uvedené období.
Programy a přijatá usnesení ze zasedání komise dopravní v první polovině roku 2017:
1. zasedání komise dopravní 16.1.2017:
Program na téma „cyklistická doprava“:
1. „Úvodní slovo předsedy Cyklistů Liberecka“ - Mgr. Pavel Matějka (10 min.)
2. „Cyklodoprava - legislativa (strategie, ÚP, generel, dokumenty)“ - Mgr. Pavel Matějka, Ing.
Vladislav Rozsypal (15 min.)
3. „Moderní řešení cyklistické dopravy v Sasku“ - Ing. Jiří Rutkovský (10 min.)
4. „Cyklistická doprava v Liberci z pohledu cestovního ruchu“ - Ing. David Pastva (10 min.)
5. Diskuse (30 min.)
Usnesení:
Z 1. zasedání komise dopravní v roce 2017 nebylo přijato žádné usnesení.

2. zasedání komise dopravní 13.2.2017:
Program:
1. „Nový vyhledávač dopravního spojení s mapovým podkladem na webových stránkách
DPMLJ a.s.“ - Ing. Luboš Wejnar, Ing. Šulc - zástupce PTT software
2. „Informace o průběhu VŘ na modernizaci TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí “
- Ing. Luboš Wejnar
3. „Informace o projektu „Terminál Liberec“ - zlepšení přestupů mezi vlaky, autobusy
a MHD“ - Ing. Jaroslav Šrajer, Ing. Martin Čulík
Usnesení:
Z 2. zasedání komise dopravní v roce 2017 nebylo přijato žádné usnesení.

3. zasedání komise dopravní 13.3.2017:
Program:
1. „Memorandum o financování městské hromadné dopravy v Liberci a v Jablonci nad
Nisou“ - Ing. Luboš Wejnar, Ing. Milan Červenka, Ing. Pavel Šulc (40 min.)
2. „Prodloužení TT na největší sídliště Rochlice“ - Ludvík Lavička (15 min.)
3. „Uzavírky 2017“ - Ing. Martin Čulík, Ing. Pavel Rychetský (35 min.)
Usnesení:
USNESENÍ Č. 1/17 („Memorandum o financování městské hromadné dopravy v Liberci a
v Jablonci nad Nisou“)
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Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložené Memorandum o financování městské hromadné dopravy v Liberci a v Jablonci nad Nisou
a doporučuje
Radě města Liberec vážně se zabývat tímto dokumentem a plánem financování pro rok 2017-2020 pro
provoz i rozvoj MHD ve městě Liberec.
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 2/17 („Prodloužení TT na největší sídliště Rochlice“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený záměr prodloužení TT na největší sídliště Rochlice
a doporučuje
Radě města Liberec tento záměr projednat, delegovat pokračování projektové a investiční přípravy na
společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. a předložit projekt i Zastupitelstvu
města Liberec.
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 3/17 („Uzavírky 2017“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace k uzavírkám a koordinaci staveb v roce 2017
a doporučuje
Radě města Liberec posílit kapacity a finanční zdroje odboru správy veřejného majetku na koordinátory
staveb.
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD.

4. zasedání komise dopravní 10.4.2017:
Program:
1. „Žádost o přidání spojů linky č. 18“ - Mgr. Zuzana Tachovská (zastupitelka města Liberec),
Ing. Urban Ocilka (20 min.)
2. „Systém Carsharing“ - Mgr. Michal Šimoník (30 min.)
3. Různé
„Návrh na uzavření ulice Zvolenská v období 1.7. - 31.8.2017“ - Tomáš Kysela, náměstek
primátora pro technickou správu majetku města (20 min.)
Usnesení:
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USNESENÍ Č. 4/17 („Návrh na uzavření ulice Zvolenská v období 1.7. - 31.8.2017“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený návrh na uzavření ulic Zvolenská v období 1.7. - 31.8.2017
a doporučuje
Radě města Liberec předložit tento návrh dotčeným orgánům ke stanovení podmínek pro definovanou
variantu řešení, zejména složkám integrovaného záchranného systému, Policii ČR, Odborům dopravy
MML a KÚLK, Hasičské záchranné službě, složkám vojenských sil, sběr komunálního odpadu,
orgánům ŽP MML a KÚLK a další.
Hlasovali všichni členové KD, pro 9, viz tabulka hlasování KD.

5. zasedání komise dopravní 15.5.2017:
Program:
1. „Křižovatka Masarykova x Vítězná“ - Ludvík Lavička (20 min.)
2. „Žádost o zřízení zóny K+R u ZŠ Doctrina v ul. Na Parštýně“ - Ing. Jiří Kovačičin (10 min.)
3. „Žádost o povolení podélného parkování na chodníku v ul. Jílovská“ - Ing. Jiří Kovačičin
(10 min.)
4. „Žádost o snížení rychlosti v ul. Puškinova“ - Ing. Jiří Kovačičin (10 min.)
5. „Navýšení počtu spojů na lince č. 18“ - Bc. Oskar Zappe (15 min.)
6. „Prodloužení TT Rochlice“ - Ing. Luboš Wejnar (15 min.)
7. „Průběh rekonstrukce TT Rumunská ul.“ - Ing. Luboš Wejnar, Ludvík Lavička (15 min.)
8. Různé
Usnesení:
USNESENÍ Č. 5/17 („Křižovatka Masarykova x Vítězná“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
návrh nové varianty rozdělení oprav křižovatky Masarykova x Vítězná na 2 etapy
a doporučuje
Radě města Liberec zachovat schválený postup oprav křižovatky Masarykova x Vítězná.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 6/17 („Žádost o zřízení zóny K+R u ZŠ Doctrina v ul. Na Parštýně“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou žádost o zřízení zóny K+R u ZŠ Doctrina v ul. Na Parštýně
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a doporučuje
Radě města Liberec ponechat stávající stav parkovacích stání s možnosti parkování v obdobném režimu
na straně u školy. Navrhované řešení žadatelů ohrožuje bezpečí dětí z důvodů:
1) Výstupu dětí do zeleně (absence chodníku)
2) Nutnosti dětí přecházet vozovku ke škole
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 7/17 („Žádost o povolení podélného parkování na chodníku v ul. Jílovská“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou žádost o povolení podélného parkování na chodníku v ul. Jílovská
a doporučuje
Radě města Liberec neschválit částečné podélné parkování na chodníku v ul. Jílovská. Pokud by mělo
dojít ke zřízení parkovacích stání, tak stavebními úpravami v souladu s přiléhajícími komunikacemi
v obytných zónách.
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD

USNESENÍ Č. 8/17 („Žádost o snížení rychlosti v ul. Puškinova“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předloženou žádost o snížení rychlosti v ul. Puškinova
a doporučuje
Radě města Liberec zadat zpracování ověřovací studie se zaměřením na majetkoprávní problematiku,
šířkové uspořádání, odvodnění a odhad stavebních nákladů.
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD.

6. zasedání komise dopravní 12.6.2017:
Program:
1. „Záměr úpravy tarifních podmínek“ - Ing. Luboš Wejnar (10 min.)
2. „Finanční náročnost navýšení počtu spojů linky č. 18“ - Bc. Oskar Zappe (10 min.)
3. Různé
„Stav uzavírek ve městě Liberci“
„Podnět k parkování aut na křižovatce ul. Revoluční x Pražská“
Usnesení:
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USNESENÍ Č. 9/17 („Finanční náročnost navýšení počtu spojů linky č. 18“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
předložený finanční navrh navýšení počtu spojů linky č. 18
a doporučuje
Radě města Liberec realizovat změnu navýšení počtu spojů linky č. 18 ve zkušebním provozu v období
1.10.2017 - 31.12.2017 s vyhodnocením využívání těchto spojů cestujícími nejpozději do 30.11.2017.
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 10/17 („Stav uzavírek ve městě Liberci“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace Ing. Pavla Rychetského, vedoucího odboru dopravy k náročnému stavu uzavírek ve městě
Liberci
a doporučuje
Radě města Liberec urychleně řešit zadání záměru koncepčního řešení postupů statutárního města
Liberec v koordinaci staveb i stavebních investorů včetně posílení personálních kapacit odboru správy
veřejného majetku týkajících se uzavírek a finančního zajištění dle informace Ing. Pavla Rychetského,
vedoucího odboru dopravy.
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 11/17 („Podnět k parkování aut na křižovatce ul. Revoluční x Pražská“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
podnět pana Pavla Lacmana týkající se parkování aut na křižovatce ul. Revoluční x Pražská
a doporučuje
Radě města Liberec koncepční řešení pěší zóny ve vztahu k dopravě v Revoluční ulici.
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.

Přílohy:
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