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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.  

 

14. schůze rady města dne: 28.08.2018 

 

Bod pořadu jednání:  

 

 

Žádost na úpravu dopravního značení na místní komunikaci K Bedřichovce  
 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět Základní organizace Českého 

svazu zahrádkářů a Osadního výboru Machnín, který přichází s návrhem na snížení rychlosti na 

30 km/hod a zjednosměrnění místní komunikace K Bedřichovce. 

 

 

MML, Odbor správy veřejného majetku 

Důvod předložení: Žádost organizace Českého svazu zahrádkářů a Osadního výboru Machnín 

Zpracoval: Černá Denisa, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku  

Projednáno s: Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města 

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 
 

hromadný podnět Základní organizace Českého svazu zahrádkářů a Osadního výboru 

Machnín přijatý dne 31.7.2018 pod CJ MML 168147/18. 
 

  
  

 

schvaluje 
 

žádost na úpravu dopravního značení na snížení rychlosti na 30 km/hod a zjednosměrnění 

místní komnunikace K Bedřichovce. 
 

  

  

 

ukládá 

1. Informovat žadatele o výsledku projednání žádosti v radě města. 
 

 P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku 

T: 11.09.2018 

2. V případě schválení žádosti  podat žádost o schválení na Policii ČR a MML, odbor 

dopravy. Následně v případě schválení zadat instalaci dopravního značení.  
 

 P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku 

T: 30.09.2018 
 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 

v radě města. 
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Důvodová zpráva 
 

Odbor správy veřejného majetku obdržel dne 31.7.2018 hromadný podnět Základní organizace Českého 

svazu zahrádkářů a Osadního výboru Machnín přijatý pod CJ MML 168147/18, prostřednictvím kterého 

žádají snížení rychlosti na 30 km/hod a zjednosměrnění místní komunikace K Beřichovce.  

 

Žadatelé uvádí, že je veliký nárůst frekvence dopravy a to v obou směrech, nevyjímaje dopravu nákladní 

(doprava materiálu na stavby RD, spedice, hasiči, popeláři, apod.). Dále uvádějí, že z důvodu 

nedostatečné šíře komunikace se auta vzájemně vyhýbají a tím dochází k vjíždění aut na soukormé 

pozemky a jejich následné devastaci. Po celé délce ulice je veliké bezpečnostní riziko pro chodce, 

cyklisty i pro motoristy neboť zde není chodník. V zimní období bývá často ulice směrem do kopce na 

Bedřichovku nesjízdná. Z těchto důvodů, které žadatelé uvedly v dané žádosti navrhují snížení rychlosti 

na 30 km/hod a zjednosměrnění komunikace směrem od Bedřichovky dolů do Machnína.  

 

Místní komunikace K Bedřichovce je v současné době obousměrná komunikace zařazena do 4. třídy 

komunikace o šířce 3 - 4 m a délce 992 m s velkým podélným sklonem vozovky. Krajnice komunikace 

je v mnoha místech vyježděná, její oprava byla zadána dne 12.7.2018 Technickým službám města 

Liberce a.s.. Pozemky podél komunikace nejsou v majetku statutárního města Liberec. Ve vrchní části 

komunikace dochází k výstavbě nových rodinných domů, což souvisí se zvýšením nárůstu jak osobní, 

tak nákladní dopravy. Komunikace je vedena v programu Zimní údržby úklid do 24h od spadu sněhu.  

Úsek místní komunikace K Bedřichovce, kde by měla být snížená rychlost na 30 km/hod a 

zjednosměrnění provozu, je široký 3 - 3,5 m a dlouhý 719,5 m viz situace (příloha č. 2). K 

zjednosměrnění provozu by mělo dojít od komunikce ul. V Polích směrem ke komunikaci ul. Stará z 

důvodu velikého podélného sklonu vozovky. 

 

V případě schválení tohoto materiálu bude podána žádost o schválení na Policii ČR a MML, odbor 

dopravy. Následně bude možné v případě schválení zadat instalaci dopravního značení.  

 

 

Přílohy: 

Žádost - veřejnost 

Situace K Bedřichovce  
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