STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 43
Žádost o snížení povolené rychlosti a zákaz průjezdu nákladních automobilů na místní
komunikaci Americká
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět části obyvatel z ulice Americká
a přilehlého okolí, který přichází s návrhem snížení rychlosti na 30km/hod a zákazu průjezdu
nákladních vozidel místní komunikace Americká.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Hormadný podnět části obyvatel ulice Americká a přilehlého okolí.
Zpracoval:

Černá Denisa, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr.Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - 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
Hromadný podnět části obyvatel ulice Americká a přilehlého okolí přijatý den 15.6.2020
pod CJ MML 116017/20 dle přílohy č. 1
schvaluje
Variantu A
zachování stávajícího stavu
nebo
Variantu B
Zpracování projektové domumentace na úpravu dopravního značení spočívajícího ve
snížení rychlosti na 30 km/hod a zákaz průjezdu nákladních vozidel.
ukládá
1. Informovat žadatele o výsledku projednání žádosti v radě města.
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 28.07.2020

2. V případě schválení varianty B zadat zpracování dokumentace na úpravu dopravního
značení spočívajícího ve snížení rychlosti na 30 km/hod a zákaz průjezdu nákladních
vozidel včetně zdůvodnění a následně požádat o schválení úpravy Policii ČR a odbor
dopravy MML.
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.11.2020
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku obdržel dne 17.06.2020 hromadný podnět od části obyvatel ulice
Americká a přilehlého okolí přijatý pod CJ MML 116017/20, prostřednictvím kterého žádají snížení
rychlosti na 30 km/hod a zákazu průjezdu nákladních vozidel místní komunikace Americká.
V žádosti je požadováno snížení povolené rychlosti z 50 km/h na 30 km/h v ul. Americká v úseku
stoupání od ulice Hanychovská po ulici Na Bojišti v obou směrech v délce cca 213m (viz příloha č.2).
Žadatelé uvádí, že důvodem snížení rychlosti je snížení hluku. Dále pak také ohrožení chodců vozidli,
která projíždí ul. Americká vysokou rychlostí. Dle žadatelů se intenzita motorové dopravy zvyšuje z
důvodu využívání ulice Americká jako zkratky od nádraží ČD do Švermovy ulice.
Ve svém podnětu obyvatelé také dále uvádí problém s průjezdem nákladních vozidel ul. Americká.
Žádají, aby došlo k zákazu průjezdu nákladních vozidel. Jako důvod uvádí snížení hluku a emisí od
projíždějících vozidel.
K daným podnětům je třeba uvést, že pro omezení obecného užívání místní komunikace je nutný
objektivní důvod. Požadavek bydlících občanů na omezení obecného užívání Americké ulice pouze pro
vozidla do 3,5 t či snížení povolené rychlosti na 30 km/h s nejvyšší pravděpodobností nepostačí pro
odůvodnění takového zásahu do práv všech uživatelů pozemních komunikací. Pro takovéto omezení
veřejného užívání nebyl zatím nalezen žádný relevantní důvod, který by obstál při schvalovacím procesu
u Policie ČR a silničního správního úřadu. Kromě toho se nákladní doprava přemístí na jinou místní
komunikaci, kde vznikne stejný problém nebo se již stávající prohloubí. Americká ulice bude vždy
záložní trasou za Švermovu ulici, pokud nevznikne jiná kapacitně vyhovující komunikace. Omezení
rychlosti na 30 km/h bude rovněž obtížně zdůvodnitelné. Místní komunikace slouží především
automobilové dopravě a je tudíž nutné ji ponechat jako komunikaci s dopravní funkcí s dovolenou
rychlostí 50 km/h.
Odbor správy veřejného majetku nemá k dispozici žádné relavantní podklady, ze kterých by byla
zjištěna míra hluku a případně zda překračuje stanovené limity. Hodnocení v podnětu je tak pouze
subjektivní a každý jedinec může vnímat hladinu hluku rozdílně. Tím však není zpochybněno, že míra
hluku je vyšší a komunikace Americká patří k jedněm z významnějších. Je třeba zároveň vzít v úvahu,
že s narůstající intenzitou dopravy vzrůstá i míra hluku prakticky na všech komunikacích.
Přílohy:
Žádost - veřejnost
Situace - snížení rychlosti 30kmh
Situace ul. Americká
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