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51 ulice K Bedřichovce 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28.3.2019 schůzka OV se zahrádkáři 

Zahrádkáři mají jasné stanovisko a trvají na zjednosměrnění ulice, ohledně rozsahu 
jednosměrky (např. až od ulice Suchá) lze diskutovat. OV osloví nespokojené se 
zjednosměrněním a požádá je o zaslání relevantních důvodů proti zjednosměrnění do 
2.4.2019 (podlady pro jednání s MML 4.4.2019) 

 

 

20.3.2019 odpověď z MML 

Dobrý den,  

zjednosměrnění  ulice k Bedřichovce proběhlo na základě žádosti osadního výboru a Základní 
organizace českého svazu zahrádkářů ze dne 24.6.2018 a rozhodnutí rady města Liberce ze dne 
28.8.2018. 

Policie ČR schválila předmětné značení dne 26.9.2018 a stanovení místní úpravy vydal odbor dopravy 
v měsíci lednu tohoto roku. Odbor správy veřejného majetku požádal odbor dopravy o 

přezkoumání rozhodnutí o změně dopravního značení a to z důvodu rozdílného názoru obyvatel 

předmětné lokality. Tato argumentace nebyla přijata, neboť důvody pro umístění značek byly Vámi 

uvedeny takto: 

 a)      Veliký nárůst dopravy v obou směrech, nevyjímaje dopravu nákladní a velká dodávková auta 

b)      Vzhledem k šíři komunikace – 3 m se auta vzájemně vyhýbají tak, že vjíždí na soukromé pozemky a 
devastují je 

c)       Po celé délce ulice je veliké bezpečnostní riziko pro chodce, cyklisty i pro motoristy, neboť zde není 
chodník 

d)      V zimním období bývá často ulice směrem do kopce nesjízdná. 

  

Takže pokud se navrhuje  změna dopravního značení, tak musí být řádně zdůvodněno pominutí 

důvodů pod výše uvedenými body a) až d). 

  

Na základě výše uvedeného, potřebujeme od Vás písemnou žádost ( tzn. společná od Základní 
organizace Českého svazu zahrádkářů a osadní výbor Machnín)  o odstranění provedeného 
dopravního značení se zdůvodněním pominutí důvodů uvedených pod výše uvedenými body a) až d). 



51 Ulice K Bedrichovce_v7 

   
 Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku  
 zřízen na zasedání zastupitelstva města Liberce dne 25.6.2015  2 z 9 

Zjednodušeně řečeno, pokud nám písemně dodáte změnu Vaší žádosti s přihlédnutím k výše 
uvedenému, kterou Vám přikládám v příloze a to včetně argumentačního zdůvodnění a případné 
změny dopravního značení, tak opětně odbor správy veřejného majetku požádá Polici ČR a odbor 
dopravy o schválení odstranění dopravního značení, které bylo provedeno. 

Co se týká chodníku, tak město Liberec doposud neuvažuje o stavbě chodníku  na předmětné 
komunikaci. Je nám líto s přihlédnutí ke stanovisku Policie ČR ze dne  26.9.2018 a schválení úpravy 
provozu, že nebylo již možné stáhnout předmětnou žádost se zdůvodněním změny spočívající pouze 

ve změně stanoviska obyvatel přilehlé lokality.  

Současně město Liberec obdrželo stanovisko, zda předmětné značení neponechat po nějakou dobu a 
posléze vyhodnotit jeho dopady a účinnost. 

Závěrem uvádím, že tak jak jsme se dohodli tak provádí paní Skoblová (osoba oprávněná) 
pasportizaci a prohlídku včetně vyhodnocení stavebně technických stavů propustů a to včetně Vámi 
uvedeného v lokalitě Machnín, které budou podkladem pro další opatření. 

V příloze posíláme znění Vaší žádosti o úpravu dopravního značení. 

Dovolím si doplnit, že je možné se nad touto problematikou sejít a to před podáním žádosti o změnu 
dle výše uvedeného  

S pozdravem  

Bc. David Novotný 

Vedoucí odboru 

Odbor správy veřejného majetku 

 

16.3.2019 reakce OV na instalaci dopravního značení (na primátora p. Zámečníka a 
náměstka p. Šolce) 

Dobrý den pane primátore, 

Náš Osadní výbor společně s místním Českým svazem zahrádkářů v srpnu 2018 
žádal o úpravu dopravního značení v ulici K Bedřichovce. Na radě města 28.8.2018 
bylo navrženo řešení a bod byl postoupen ke schválení Policii ČR a Dopravnímu 
odboru MML. 

Po informování veřejnosti o záměru zjednosměrnění ulice byli někteří občané 
proti, a tak jsme 7.1.2019 v Machníně svolali věřenou schůzi nad tímto tématem, 
dorazilo cca 30 občanů. Závěrem schůze bylo, že je nutné řešit neutěšenou dopravní 
situaci v ulici, ale kompletní zjednosměrnění v celé délce není to, co by občané 
z dané lokality chtěli.  

Osadní výbor splnil svou roli tím, že vyvolal veřejnou diskusi o problému, aby jej 
mohli diskutovat jak příznivci, tak i odpůrci. 
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Byl tedy vytvořen laický návrh na řešení a ten jsme předali panu náměstkovi Šolcovi 
a panu Novotnému na společné schůzce na radnici dne 17.1.2019. Pan Novotný 
nám sdělil, že bude muset prověřit, v jaké fázi původní žádost je, aby se dopravní 
značení prozatím neinstalovalo, a že nechá zpracovat studii dotčené lokality. 

Na schůzce s Vámi 21.2.2019 v Machníně bylo téma také řešeno (pan Boháč s Vámi 
i lokalitu projel) a bylo přislíbeno další jednání. 

Dne 15.3.2019 jsme však všichni s údivem zjistili, že dopravní značení je instalováno 
v původním rozsahu a sousedé nám volají a slušně řečeno se diví, jak jsme to 
domluvili… a rozčilují se, že opět město jednalo O NÁS BEZ NÁS. 

Kompletní historii tohoto bodu vedeme v přiloženém souboru. 

V tomto případě jednalo „město“ velice promptně avšak bohužel ne úplně dle 
představ části dotčených obyvatel. 

Jelikož činnost osadního výboru byla tímto krokem v očích veřejnosti v Machníně 
zcela zdiskreditována, žádáme o řízené veřejné projednání řešení dopravní situace 
v dané lokalitě s experty z MML a dotčenými občany (s organizací může OV pomoci).  

Navrhujeme dopravní značení nechat okamžitě (dočasně) zakrýt (neodstraňovat) a 
po důsledném projednání upravit do finální podoby. 

Při této příležitosti zmíníme ještě opravu krajské silnice ul. Stará. Na setkání s Vámi 
byla řešena problematika chodníků, pan Šolc následně emailem slíbil jednání 
s Krajskou správou silnic. Žádný termín se zatím nedomluvil, ale občané již dostali do 
schránek výzvu, že rekonstrukce proběhne od 3.4. do 31.7. Jelikož se jedná o velmi 
blízký termín, obáváme se, že se bude opět jednat o akci typu O NÁS BEZ NÁS. 

Prosím Vás o pomoc a návrh řešení v těchto záležitostech, jelikož nastalá situace 
vrhá bohužel špatné světlo na spolupráci mezi OV a vedením města v očích 
spoluobčanů. 

  

Předem díky a z Machnína zdraví 

Ing. Martin Hlavsa 

Předseda Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

mob: 602 182 787 

 

15.3.2019 osazení dopravního značení 
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21.2.2019 společném setkání primátora a náměstků s občany a Osadním výborem 

V rámci prohlídky byl ukázán propustek a přislíbeno jednání ohledně dopravního značení – 
úprava přednosti v jízdě. 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/machninskym-chybi-
chodniky-prechody-hospoda.html 

 

 

17.1.2019 jednání s p. Novotným u p. Šolce 

Stranou OV byl představen výsledek veřejné schůzky s občany ze 7.1.2019. Občané 
z dotčené lokality se shodují v nutnosti řešení neutěšené dopravní situace, nicméně 
neshodují se na způsobu vyřešení viz. níže.  

Ze strany SML bylo k závěrům schůzky ze 7.1.19 zkonstatováno, že: 

- zjednosměrnění ulic musí mít obecnou shodu obyvatel, jedná se totiž o opatření 
obecné povahy a to je v případě nesouhlasu napadnutelné 

- umístění dopravní značky průjezd zakázán není podporováno, jelikož opatření 
nebývá efektivní 

- jelikož došlo k rozprodeji pozemků dotčených Územní studií, je tato na nových 
majitelích obtížně vymahatelná. Po obsazení většiny parcel novými majiteli lze jednat 
o nové Plánovací smlouvě, kde by se na investici podíleli majitelé pozemků a SML 

- propustky spadají nově do evidence SML 

Bylo domluveno: 

1) Umístění dopravních značek regulujících přednost na úzkém místě u propustku 
(přednost pro vozidla jedoucí ve směru Bedřichovka – Machnín) 

2) Zvážení umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 km /hod  
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3) Bude provedena ověřovací studie umístění chodníku a odvodnění atp. podél ulice 
K Bedřichovce v celé délce (zjištění majetkových poměrů, možností umístění 
chodníku, řešení odvodnění aj). Příprava si vyžádá cca. 1 rok. 

4) Bude prověřen technický stav propustku v dolní části ul. K Bedřichovce 
5) Pozastavení žádosti o zjednosměrnění v ulici K Bedřichovce 

 

7.1.2019 Veřejná schůzka s občany (cca.30 účastníků) nad tématem 
zjednosměrnění 

1.Odsouhlasena nutnost řešení neutěšené dopravní situace na úzké části vozovky - 
obzvláště v okolí propustku (označeno červeně). Nutná oprava ev. rozšíření . 

Místo osadit dopravními značkami upravujícími přednost na základě místního šetření. 

 

 

 

 

 2.  Odsouhlaseno omezení rychlosti na 30km/h v celé délce ulice K Bedřichovce 
dopravní značkou 

3.  Zjednosměrnění v celé délce naráží na nesouhlas části občanů. Nutno probrat 
možná řešení s dopravními specialisty, žádáme o pomoc a koordinaci MML. 

4. Laici nabízejí řešení, které by mohlo být většinové průchozí. Zjednosměrnit pouze 
červený úsek. Z ulice Suchá dát přikázaný směr jízdy viz. šipka . Spodní část ul.K 
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Bedřichovce osadit pouze značkou slepá ulice a nechat obousměrně průjezdnou 
(řešit propustek viz bod.1). Důvody navrženého řešení ideálně probrat na místním 
šetření s Osadním výborem. 

 

5. Nejdříve s nabízeným řešením seznámit OV případně občany a až pak objednat 
značky 

 

13.8.2018 schválení radou města_zjednosměrnění + 30kmh 
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31.7.2018 podána žádost na OSVM na zjednosměrnění 

 

10.5.2018 jednání s p. Novotným u p. Korytáře 

a) pro jednosměrku je potřeba získat souhlas bydlících v lokalitě + určit směr 

b) ohledně naplňování územní studie je nutno se obrátit na odbor hlavního architekta 
– plánovací smlouvy, nebo na Simonu Brabcovou, stavební úřad, kolaudace 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyjádření pana Rychetského z 29.3.2018 

Vážený pane předsedo, 

oba případy výstavba komunikace nebo řešení dopravních problémů je v kompetenci samosprávy. 

Jedná se o výstavbu nové komunikace, popř. komplexní řešení dopravní problematiky v části 

města.   Odbor dopravy vykonává přenesenou působnost. Je nutné se s uvedenými problémy obrátit 

na vedení města. Děkuji.    

                                                    Přeji příjemný a úspěšný den 

Ing. Pavel Rychetský  

vedoucí odboru dopravy  

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1; 460 59 Liberec    

pracoviště: Frýdlantská 183, Liberec (Nový magistrát)  

Tel. 485 243 831  

Email: rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz  

www.liberec.cz  

Ve studii je popsáno řešení kritických bodů, např: 
 
Dopravní úpravy a opatření 
Ulice „K Bedřichovce“ bude zařazena jako „Zóna 30“. Na všech vjezdech do 
lokality bude osazena svislá dopravní značka IP 25a a na výjezdech značka IP 25b. 
Návrh úpravy vychází z technických podmínek TP 218 - Navrhování zón 30. 
V křižovatkách ul. K Bedřichovce x ul. Suchá a ul. K Bedřichovce x nová obslužná 
komunikace a v polovině vzdálenosti mezi křižovatkami jsou navrženy retardéry 
změnou povrchu (kamenná zádlažba). 
Slepé ulice kolmé k ulici k Bedřichovce (Suchá a nová ulice pro obsluhu v jižní 
partii) jsou navrženy jako obytná ulice (smíšený provoz motorové dopravy a pěších). 
 
Doprava pěší 
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Pěší chodník bude veden ve stáv. zeleném pruhu ul. K Bedřichovce (komunikace 
je mimo hranici řešeného území). V souvislosti s jeho realizací bude vyřešen odvod 
dešťových vod podél komunikace k Bedřichovce do dešťové kanalizace v ul. Stará, 
dále bude vyřešena možnost parkování automobilů přijíždějících k zahrádkářské 
kolonii. 
Provoz pěších v obou navazujících slepých větvích na ul. K Bedřichovce je 
integrován v rámci obytné ulice.bude vyřešena možnost parkování automobilů 
přijíždějících k zahrádkářské kolonii. 
Provoz pěších v obou navazujících slepých větvích na ul. K Bedřichovce je 
integrován v rámci obytné ulice. 

 

STAV: 

Problémy ulice K Bedřichovce se novou zástavbou zvyšují a přislíbená 
opatření v Územní studii nejsou provedena 

 

Závěr ze schůze OV 7.2.18: 

Žádáme MML, odbor dopravy,  - o prověření a konání ohledně : 

Ulice K Bedřichovce je úzká (3,5m) a obousměrná s minimálním množstvím 
míst na míjení vozidel. Je oboustranně podemletá vodou z dešťových srážek, 
jelikož zde chybí dešťová kanalizace. (i splašková) 

Na ulici K Bedřichovce vyrůstá nová zástavba na základě Územní studie (na 
mapě úplně dole označeno červeně se žlutým podkladem) avšak podmínky 
uzemní studie nejsou plněny: 

http://www.liberec.cz/liberec/US-machnin-k-bedrichovce/ 
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