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Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Městský úřad Trutnov obdržel dne 06.10.2020 petici „Za zachování stávajícího dopravního řešení v ulici
Potoční“. Petenti (111 osob) rekrutující se z řad obyvatel ulic Za Vápenkou, Vápenka, Potoční, Ve Vilkách,
Nad Strží, Jičínská a dále z řad zahrádkářů v ulici Za Vápenkou.
Petenti zaregistrovali iniciativu několika řidičů, kteří před regulací provozu v uvedené lokalitě užívali
komunikace, aby si zkrátili a urychlili cestu do dalších částí Trutnova nebo Volanova, vedoucí k odstranění
dopravního zařízení a obnovení provozu. V petici vyjadřují petenti obavy ze změny stávající místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, kdy podle jejich názoru stávající úprava spočívající ve znemožnění
průjezdu z ulice Za Vápenkou do ulice Potoční přispěla k výraznému zvýšení bezpečnosti obyvatel a dále
chodců, cyklistů užívající komunikace v uvedených ulicích.
Dle stanoviska Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov byla stávající dopravní úprava
realizována v roce 2019. Realizací místní úpravy provozu na pozemních komunikacích skutečně došlo ke
zklidnění dopravy na komunikaci Za Vápenkou, Ve Vilkách i Potoční. Ze strany Dopravního inspektorátu
Policie České republiky nebyly vzneseny připomínky a nárhy na další úpravu dopravy v dané lokalitě.
Taktéž nebyla zaznamenána negativní reakce správce komunikace či složek IZS.
Odbor rozvoje města MěÚ Trutnov pracoval na následujících variantách řešení situace a znovu
konzultoval s Policií ČR možnost posunu zábran ve směru ke křižovatce ulic Potoční a Za Vápenkou:
1) umístění pevných zábran v ul. Za Vápenkou za křižovatkou s ul. Potoční. Takové řešení by sice
zajistilo příjezd k vlakové zastávce i otáčení vozidel, ale veškerá stávající doprava by mnohem více
zatížila komunikace Potoční, Ve Vilkách (zemědělská technika, motokros, …). S touto variantou proto
dále není pracováno.
2) přemístění pevných zábran stále v ul. Potoční, ale pod křižovatkou s ul. Za Vápenkou. Za stávající
situace by nevzniklo místo pro otáčení vozidel a nebyl by možný příjezd až k vlakové zastávce,
manévrh couvání by byl cca stejně dlouhý, vozidla by se pouze otáčela na nově vzniklém nájezdu
k lokalitě pro výstavbu RD, případně by se prodloužil (což považujeme za nebezpečné) až ke
zpevněné a rozšířené ploše u vodní nádrže, které je teď pro otáčení vozidel používána.
Možnost přemístění zábran byla telefonicky konzultována se zástupcem DI PČR, který nesouhlasí
s přemístěním zábran ze stávajícího místa, právě s ohledem na přístup dopravní obsluhy pro budoucí
výstavbu rodinných domů v ulici Pod Dráhou. V tomto případě by opět došlo k enormnímu zatížení
komunikací ul. Potoční, popř. Ve Vilkách. Místo pro otáčení přemístěním zábran nevznikne a úsek couvání
vozidel k místu, kde je možné vozidlo otočit se nezkrátí. Pro změnu místa pevných zábran na komunikaci
by zároveň muselo být zajištěno povolení v rámci nového správního řízení.
Vzhledem k výše uvedenému je navrženo Radě města Trutnova vzít petici pouze na vědomí.
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Návrh odpovědi
Vážený pane Šťovíčku, vážený pane Slezáku,
město Trutnov obdrželo petici “Za zachování stávajícího dopravního řešení v ul. Potoční v Trutnově”.
Vzhledem k tomu, že jste oprávněni jednat za petiční výbor, sdělujeme Vám následující stanovisko:


stávající platná dopravní úprava spočívá v zneprůjezdnění komunikace Potoční, před napojením na
komunikaci Za Vápenkou. Tato úprava vyvolala velkou diskuzi a někdy i nelibost ze strany dalších
uživatelů uvedených komunikací. Podle našeho názoru se dopravní úprava osvědčila, neboť došlo ke
zklidnění dopravy na komunikaci Za Vápenkou, Ve Vilkách i Potoční. Negativem tohoto řešení je snížení
bezprostřední obslužnosti vlakové zastávky motorovými vozidly příjezdem z ulic Potoční a Ve Vilkách.
Tato situace tak vede k diskusím ohledně správnosti zmíněného dopranvího řešení.



k dnešnímu dni Městský úřad Trutnov neeviduje žádnou žádost o změnu tohoto dopravního řešení, a to
ani ze strany obyvatel dané lokality, ani ze strany Policie ČR, která především sleduje bezpečnost
a plynulost dopravy na komunikacích.



již před stanovením předmětné dopravní úpravy probíhala intenzivní diskuse a hledání optimálního
řešení, které by umožnilo průjezdnost locality a zároveň došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu. Takové řešení nebylo nalezeno a jediné řešení, které bylo i z pohledu
Policie České republiky akceptovatelné, bylo opatření ve formě provedení aktuální úpravy.
Děkujeme za Váš názor a současně Vám sdělujeme, že Rada města Trutnova vzala Vaši petici na vědomí.
S pozdravem

