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Zápis zjednání Komise pro bezpečnost a dopravu 
dne: 15. 12. 2022 

iiiiiiiniiiii 
Přítomni: ,..c,.pzz,mn 

Ing. Vojtěch Marek - v.marek@ceska-kamenice.cz 
Ing. Jiří Zeisek - ČVUT Děčín - iiri.zelsek@fd.cvut.cz 
Martin Soukup - m.soukup@ceska-kamenice.cz 
Ing. Miroslav Ouzký - adouzkv@seznam.cz 
Tomáš Kettner - t.kettner@ceska-kamenice.cz 
Bc. Jaroslava Nácarová - i.nacarova@ceska-kamenice.cz 

Omluveni: 
Ing. Aleš Daniel - a.daniel@ceska-kamenice.cz  
Jiří Šulc - i.sulc@ceska-kamenice.cz  
Ondřej Richter - o.richter@ceska-kamenice.cz  
por. Ing. Jan Crha - ian.crha@pcr.cz 
npor. Ing. Martin Kotásek - martin.kotasek@pcr.cz ; krpulk.uo.dc.oo.ckamenice@pcr.cz 

Program: 
1) Upřesnění oblast činnosti Komise pro bezpečnost a dopravu (dále jen „Komise") 
2) Strategie bezpečnosti silničního provozu 2024 - 2030 
3) Termíny schůzek 

4) Diskuse 

Ing. Marek přivítal všechny přítomné 

1) Upřesnění oblasti činnosti Komise 
Seznámil členy s plánovanou oblastí činnosti nově vzniklé Komise 
- Doprava 

Kriminalita ve městě 
- Bezpečnost internetové kriminality 
- Požární bezpečnost občanů 

Kamerový systém 
Skalní masiv - Mlýny 

Ing. Ouzkého - Vyjádření se k záběr komise je velmi rozsáhlý, v minulosti byl smysl komise 
v řešení konkrétních věci a situacích a problémy - jedná se odbornou skupinu - v případě 
že zůstane záběr komise takto široký, a veden povrchně omluvil svou přítomnost v této 
komisi a neúčastnil by se budoucích jednání. 

Ing. Zeisek - doprava a návrhy studii 

Soukup - návrh na rozdělení komise z důvodu širokého záběru. Bezpečnost a kriminalitu 
napasovat na měsíční schůzky s velitelem státní policie, tak to probírat zde. 

Kettner - plán udržitelnosti města - odstranění aut z centra města, podpora cykloturistiky, 
bezpečnost chodců a cyklistů přes 1/13. 



Skalní masiv - Mlýny - dne 19. 12. 2022 v 9 hod se koná schůzka na Krajském úřadě pro 
Ústecký kraj, odboru dopravy za přítomnosti Mgr. Papajanovského, starosty Města Česká 
Kamenice, Ing. Hladíkové, starostky Obce Kytlice a Ing. Mořena, zastupitele Obce Kytlice. 

Závěr 
Komise se bude věnovat primárnímu řešení dopravy. 

2) Strategie bezpečnosti silničního provozu 2024 - 2030 
Zaslání Strategie k připomínkování 

T;do 22. 02. 2023 

Závěr: 
Ing. Ouzký i Ing. Zeisek umístění ukazatelů nedoporučují z důvodu nehospodárně 
vynaložených finančních prostředků, ukazatelé nebudou cca po 3 měsících řidiči 
respektovány. 

3) Termíny schůzek 
Ing. Ouzký - kromě pondělí a středy, odpolední - ve čtvrtek 
Ing. Zeisek - kdykoliv, preferuje dopoledne 

Závěr 
Návrh: měsíční frekvence v odpoledních hodinách 

4) Diskuse 
- Úsekové měření - (Ing. Zeisek) - Ondřej Smíšek vedoucí děčínského pracoviště 

připravuje postup při řešení problematiky, která bude projednána s Magistrátem města 
Děčín 

Návrh - před zadáním projektu týkající se dopravy - konzultace a projednání v Komisi 

- Ul. Nábřežní - (Ing. Ouzký) nová žádost podaná na Magistrát města Děčín a čeká se na 
vyjádření PČR (cyklisti a zimní údržba - sloupky by měly být vyndavací se zaslepením) 

- Ul. 5. května - (Soukup) špatné výhledové poměry směr Benátky - návrh udělat stín -
vodorovné značení, aby byly ochráněny rozhledové poměry křižovatek, aby v uvedeném 
místě nestály automobily - zahrnout do připravovaného projektu od ČVUT. 

- Ul. Tyršova - stání v křižovatce 

Parkování u vjezdu do CDM - záliv u velkoobchodu papírnictví - upozornit vedoucího 
PČR - domluva - návrh na parkování na 1/13 

- Ul. Dolní a ul. U Benaru - z důvodu zkracování tras a zvýšeného dopravního provozu 
navrženo - doplnění chybějících dopravních značek nebo omezení těchto místních 
komunikací jednosměrkami. 

Pro připravované stavební akce na komunikacích zajistí město zpracovatel dopravní 
opatření doplněné přechodného značení - zamezení průjezdu po těchto komunikacích. 
DZ bez tonáže - zapotřebí posudek. V případě zjednosměrnění zjistit zda se všichni 
dostanou na své pozemky. 

- INFO - ČVUT připravuje zklidnění dopravy Národního parku - sběrné parkoviště pro 
park, navázání cyklotras, dopravní uzel i pro autobusy 

- Dopravní značení na náměstí 28. října - nelze snížit je zde minimum DZ. 



Další jednání Pracovní skupiny pro dopravu bude upřesněno - leden 2023. 

Zapsala: Bc . Jaroslava Nácarová 


