Zápis zasedání Komise pro dopravu a životní prostředí
Dne 2.6.2021
Program zasedání:
1. Administrativní úkony (schválení Statutu komise, potvrzení potřebných dokumentů,
atd…)
2. Úprava křižovatky Teplická x Ruská, Děčín IV v souvislosti s Etapou D Obnovy historické
části Podmokel.
3. Koordinace probíhajících a zahajovaných staveb s vlivem na dopravu na území města
Děčín. Zvýšení vlivu a odpovědnosti města na dodržování nebo zkracování termínů
realizace staveb, které vyvolají dopravní omezení a uzavírky na území města Děčín.
4. Náměty k projednání, Ing. Aster: dopravní řešení ul. Liliová, železniční trať „Kozina“,
dálniční přivaděč.
Projednání bodů zasedání:
1. Administrativní úkony
Přítomní členové Komise pro dopravu a životní prostředí jednomyslně odsouhlasili Statut
komise, viz. příloha.

2. Úprava křižovatky Teplická x Ruská, Děčín IV v souvislosti s Etapou D Obnovy
historické části Podmokel
Bc. Petr Zdobinský přednesl své připomínky k připravované akci: "Obnova historické části
Podmokel etapa D", a to k úseku křižovatka Teplická x Ruská. Připomínky tvoří přílohu.
Závěr: Jde o bezvýznamný dopravní uzel. K zvýšení emisí v závislosti na délce a umístění
objektu nedojde. Komise doporučuje, aby vlastník komunikace (město Děčín) si definoval
potřebu zprůjezdnění či zachování stávajícího stavu neprůjezdnosti a dle toho dopracoval PD.
3. Koordinace probíhajících a zahajovaných staveb s vlivem na dopravu na území města
Děčín. Zvýšení vlivu a odpovědnosti města na dodržování nebo zkracování termínů
realizace staveb, které vyvolají dopravní omezení a uzavírky na území města Děčín.
Městu chybí koordinátor staveb, které ovlivňují dopravu na území města Děčín. Je potřeba
pověřit a dát mandát koordinátorovi k odsouhlasování jednotlivých termínů realizace staveb.
Dále pak je potřeba se zamyslet nad mechanismem a možnostmi města přimět investory a
provádějící firmy dodržovat termíny prací.

4. Náměty k projednání, Ing. Aster
- Dopravní řešení v části ul.Liliova
V části ul. Liliová dochází k špatné průjezdnosti z důvodu parkujících vozidel. Odbor komunikací
a dopravy má již připravené řešení. Jde o zjednosměrnění části ul. Liliová a Liberecká. Tím

dojde k legalizaci parkování. Řidiči jezdící z Benešovské na Kamenickou budou muset projet
sídlištěm (toto je negativní, ale předpokládáme, že ve většině případů tato trasa nebude
využívána).
- Železniční trať "Kozina"
Opět byl popsán stav. Komise byla informována o doporučení na změnu železniční tratě na
cyklostezku.
- Dálniční přivaděč
Popsán stav. Komise byla seznámena s probíhajícími jednáními.
Závěr: Na další zasedání komise budou pozváni zástupci Ředitelství silnic a dálnic a projektanta
k podání informace o všech připravovaných zásadních stavbách na území města (dálniční
přivaděč, Folknářská spojka, přeložka silnice č. I/13 Manušice).

Doporučení pro další zasedání: zabývat se otázkou čištění odpadních vod.

Předseda komise: Ing. Miroslav Ouzký v.r.
Tajemník komise: Zuzana Kudrnáčová v.r.

