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: 06.02.2018
Bod pořadu jednání:
Činnost komise dopravní ve druhé polovině roku 2017
Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje jednotlivé programy a přijatá usnesení ze
zasedání komise dopravní ve druhé 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. Ve druhé polovině roku 2017 komise zasedala
celkem 4x.

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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o činnosti komise dopravní ve druhé 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 září - prosinec 2017 zasedala komise celkem 4x. Níže předkládáme jednotlivé programy a
přijatá usnesení za výše uvedené období.
Programy a přijatá usnesení ze zasedání komise dopravní ve druhé polovině roku 2017:
7. zasedání komise dopravní 11.9.2017:
Program:
1. „Dopravní situace na křižovatce ulic Masarykova a Vítězná (plánovaný posun zastávky
MHD Muzeum - Galerie lázně směrem k ZOO)“ - Ing. Luboš Wejnar, p. Ludvík Lavička,
Mgr. Jan Randáček - Oblastní galerie v Liberci, Mgr. Jiří Křížek - Severočeské muzeum v
Liberci a Ing. Jiří Němeček CSc. - Technické muzeum Liberec (20 min.)
2. „Dopravní řešení projektu Nový Perštýn“ - Mgr. Jiří Šolc, Ing. Fiala (15 min.)“
3. „Upozornění PČR na dopravní problémy - křižovatka ulic Košická a Nitranská“ - Bc.
David Novotný (10 min.)
4. „Žádost o vyjádření k umístění reklamní plochy - ul. Vrchlického“ - Bc. David Novotný (10
min.)
5. „Žádost o vyjádření k umístění reklamních ploch - ul. Dr. Milady Horákové“ - Bc. David
Novotný (10 min.)
6. „Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2018“ Bc. David Novotný (10 min.)
7. Různé
„Informace k průběhu rekonstrukce TT Rumunská ul.“ - Ing. Luboš Wejnar, p. Ludvík
Lavička (10 min.)
Usnesení:
USNESENÍ Č. 12/17 („Dopravní situace na křižovatce ulic Masarykova a Vítězná (plánovaný posun
zastávky MHD Muzeum - Galerie lázně směrem k ZOO)“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace k dopravní situaci na křižovatce ulic Masarykova a Vítězná
a doporučuje
Radě města Liberec zadat zpracování studie umístění zastávek, s doporučením zachování zastávky u
galerie a nového zřízení zastávky u komunikace Dvořákova ve směru k Lidovým sadům a nezbytný
posun stávající zastávky u galerie ve směru do Lidových sadů směrem do centra z důvodu nastavení a
montáže dynamického řízení (technologie) nově zřizované světelné signalizace.
S přihlédnutím k výše uvedenému se dopracovává projekt opravy Vítězně včetně stávající zastávky u
galerie s tím, že město bude realizovat stavební úpravu nástupiště a vznikne tímto možnost
Libereckému kraji zabývat se uměleckým ztvárněním nově vybudované zastávky (ta by však měla
zároveň vyhovovat technickým normám pro umísťování zastávek MHD).
Hlasovali všichni členové KD, pro 8, viz tabulka hlasování KD.
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USNESENÍ Č. 13/17 („Upozornění PČR na dopravní problémy - křižovatka ulic Košická a Nitranská“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
upozornění PČR na dopravní problémy - křižovatka ulic Košická a Nitranská
a doporučuje
Radě města Liberec schválení návrhu provizorního řešení přechodné úpravy provozu na křižovatce ulic
Košická a Nitranská, kdy Policie ČR a odbor dopravy připraví návrh úpravy přechodného provozu,
odbor správy veřejného majetku zajistí pořízení dopravního značení včetně převozu a předání
společnosti DPMLJ, a.s., která v případě nutnosti zajistí rozmístění tohoto dopravního značení na
základě pokynu Policie ČR.
Hlasovali všichni členové KD, pro 7, viz tabulka hlasování KD.
USNESENÍ Č. 14/17 („Žádost o vyjádření k umístění reklamní plochy - ul. Vrchlického“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
žádost k umístění reklamního zařízení na zábradlí při chodníku ve Vrchlického ulici.
a doporučuje
Radě města Liberec nepovolovat umístění reklamního zařízení na zábradlí při chodníku ve Vrchlického
ulici.
Hlasovali všichni členové KD, pro 5, zdrželi se hlasování 2, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 15/17 („Žádost o vyjádření k umístění reklamních ploch - ul. Dr. Milady Horákové“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
žádost o vyjádření k umístění reklamních ploch v ul. Dr. Milady Horákové, p.p.č. 3830, k.ú. Liberec
a doporučuje
Radě města Liberec nepovolovat umístění reklamních ploch v ul. Dr. Milady Horákové, p.p.č. 3830, k.ú.
Liberec z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, zdrželi se hlasování 1, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 16/17 („Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce
2018“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
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informaci o plánované koordinaci uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2018
a doporučuje
Radě města Liberec uložit zpracování konceptu Koordinačního plánu uzavírek na komunikacích ve
vlastnictví města Liberec ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury a to spol. Innogy a.s. a SVS
a.s. a projednat je i s vlastníky/správci všech tříd komunikací (ŘSD ČR a KSS LK)
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, zdržel se hlasování 1, viz tabulka hlasování KD.

8. zasedání komise dopravní 9.10.2017:
Program:
1. „Sdružené opravy s vlastníky technické infrastruktury“ - Bc. David Novotný (20 min.)
2. „Husova ul. - žádost rektora Technické univerzity v Liberci a žádost Krajské správy silnic
Libereckého kraje“ - Bc. David Novotný (20 min.)
3. „Rekonstrukce zbývajících úseků TT na lince Liberec - Jablonec nad Nisou včetně
souvisejících staveb“ - Ing. Luboš Wejnar, p. Ludvík Lavička (30 min.)
4. Různé
„Výstavba a rekonstrukce autobusových zastávek v Libereckém kraji - setkání s
projektanty (19.10.2017)“
Usnesení:
USNESENÍ Č. 17/17 („Sdružené opravy s vlastníky technické infrastruktury“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
plán akcí na rok 2018 ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí
a doporučuje
Radě města Liberec schválit zařazení finanční prostředky z fondu rozvoje na realizaci akcí včetně
projektové a technické přípravy do rozpočtu města dle plánu akcí ve spolupráci s vlastníky technické
infrastruktury
Hlasovali všichni členové KD, pro 9, viz tabulka hlasování KD.

USNESENÍ Č. 18/17 („Husova ul. - žádost rektora Technické univerzity v Liberci a žádost Krajské
správy silnic Libereckého kraje“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
žádost rektora Technické univerzity v Liberci a žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje k
řešení dopravní situace v křižovatce silnice Husova s komunikací Studentská
a doporučuje
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a) Radě města Liberec schválení varianty A jako dočasného řešení s provedením úpravy
vodorovného dopravního značení s cílem zajistit zlepšení rozhledových poměrů ve všech
výjezdech na předmětném úseku.
b) Zadat koncepční zpracování dopravního posouzení celé lokality mezi ulicemi Vítězná, Husova a
Fibichova.
Hlasovali všichni členové KD, pro 9, viz tabulka hlasování KD.

9. zasedání komise dopravní 13.11.2017:
Program:
1. „Dopravní institut“ – Bc. David Novotný (30 min.)
2. „Rozšíření oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury“ – Bc.
David Novotný (20 min.)
3. Různé
Usnesení:
USNESENÍ Č. 19/17 („Dopravní institut“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace o vypracovaném řešení uzavírek ve městě Liberci v roce 2018
a doporučuje
Radě města Liberec schválit návrh řešení uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2018
zpracované spol. JAP projekt s.r.o.,

Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD.
USNESENÍ Č. 20/17 („Rozšíření oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace o rozšíření oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury
a doporučuje
Radě města Liberec schválit aktualizovaný plán akcí na rok 2018 ve spolupráci s vlastníky inženýrských
sítí včetně schválení financování z fondu rozvoje na realizaci akcí.
Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD.

10. zasedání komise dopravní 11.12.2017:
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Program:
1. „Plán rozvoje veřejné dopravy 2017 – 2023 Liberec – Jablonec nad Nisou a Plán rozvoje
cyklodopravy 2017 – 2023 Liberec – Jablonec nad Nisou“ – Ing. Jan Kašík (technický ředitel
spol. ND Noc s.r.o.), Ing. Dana Štefanová (30 min. + 30 min. diskuze)
2. Různé
„Návrh časového plánu zasedání komise dopravní na rok 2018“ – Romana Kozáková
Usnesení:
USNESENÍ Č. 21/17 („Plán rozvoje veřejné dopravy 2017 – 2023 Liberec – Jablonec nad Nisou a Plán
rozvoje cyklodopravy 2017 – 2023 Liberec – Jablonec nad Nisou“)
Komise dopravní po projednání
bere na vědomí
informace k Plánu udržitelné městské mobility Liberec Jablonec nad Nisou
a doporučuje
Radě města Liberec zřídit oddělení koncepce a realizace dopravy (min. 2-3 pracovníci).

Hlasovali všichni členové KD, pro 6, viz tabulka hlasování KD.

Přílohy:
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