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Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

 

 

         konané dne 20. 09. 2017 

 

 

 

Odborné posouzení účelnosti světelné signalizace na křižovatce u kina. 

 

 
Rada města projednala dne 01. 08. 2017 a usn. č. 490 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

a) studii „Posouzení účelnosti světelné signalizace podle TP 81 na křižovatce Husovo náměstí 

– Poděbradova – Československé armády, Lysá nad Labem“ zpracovanou firmou Eltodo, a. 

s., v červenci 2017, 

 

b) informaci starosty města o stanovisku DI Policie ČR k existenci přechodu pro chodce přes 

jižní rameno křižovatky u kina (DI přechod nezrušil), 

 

II. k o n s t a t u j e , 

že pořízení světelné signalizace není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu 

v křižovatce u kina, 

 

III. s o u h l a s í  

s pokračováním prací na opatřeních, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti přecházení přes 

silnici II/272 v centru města,  

 

IV. p ř e d k l á d á  

tento materiál pro informaci dopravní komisi, zastupitelstvu města a vlastníkovi komunikace.  

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

odborné posouzení účelnosti světelné signalizace na křižovatce u kina s tím, že pořízení 

světelné signalizace není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v křižovatce 

u kina. 
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Důvodová zpráva: 

 

Popis problému: 

V orgánech města opakovaně probíhají debaty o účelnosti a formě pořízení světelné 

signalizace na křižovatce u kina. S cílem zajistit odborný podklad pro jejich rozhodování 

Kancelář městského úřadu na základě podnětu člena Rady Bc. Martina Robeše v červnu 2017 

objednala komplexní dopravně-inženýrské posouzení účelnosti pořízení světelné signalizace. 

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky do 50.000 Kč bez DPH bylo 

zpracování studie poptáno u firmy Eltodo, a. s., která poskytuje komplexní inženýrské 

a dodavatelské služby v oblasti dopravy a souvisejících technologií. 

 

Výsledek studie: 

Studie byla zpracována pro stavy (a) stávající a (b) zejména během uzavírky nadjezdu, kdy 

dojde k významné změně intenzit dopravy na jednotlivých ramenech křižovatky s dopadem 

na plynulost provozu. Studie neposuzovala stav po vybudování obchvatu, protože pro tento 

stav nebyl k dispozici ani odhad intenzit dopravy na jednotlivých ramenech křižovatky. 

Posouzení křižovatky z jednotlivých hledisek příslušných technických předpisů Ministerstva 

dopravy: 

 Kritérium bezpečnosti provozu (nehodovost) pro průkaz účelnosti SSZ z hlediska 

nehodovosti není splněno. 

 Křižovatka splňuje kritérium bezpečnosti provozu pro průkaz účelnosti SSZ z důvodu 

nevyhovujících rozhledových poměrů pro řidiče vozidel a dlouhých nebezpečných 

přechodů pro chodce. 

 Z hlediska intenzity dopravy křižovatka vyhovuje bez světelné signalizace. 

 Kapacitní posouzení křižovatky ve stávajícím stavu vyhovuje za podmínky, že zůstane 

zachována možnost vyčkávání vozidel odbočujících vlevo mimo souběžný dopravní 

proud na jižním vjezdu. Během uzavírky nadjezdu vyhovuje i bez uvedené podmínky. 

 Kritérium intenzity provozu z hlediska chodců není splněno. 

 Kritérium plynulosti jízdy vozidel MHD není splněno. 

 

Informace starosty města: 

Starosta města navštívil osobně Dopravní inspektorát Policie ČR v Nymburku s dotazem, zda 

DI PČR nařídil zrušení přechodu pro chodce na jižním rameni křižovatky. Pracovník DI PČR 

sdělil starostovi, že nikoli a že věcně a místně příslušným úřadem pro stanovení místní úpravy 

provozu na pozemní komunikaci, tj. i zrušení přechodu pro chodce, je odbor dopravy 

Městského úřadu Lysá nad Labem, na základě předchozího stanoviska DI PČR. 

 

Závěr předkladatele: 

1. Přechod pro chodce formálně existuje a vlastník má povinnost ho obnovovat. Pokud tak 

nečiní vlastník, může tak činit Město Lysá nad Labem a případně po vlastníkovi 

požadovat úhradu, jako v postupech podle stavebního zákona. Náklady na jedno 

vyznačení přechodu pro chodce jsou do 2 tisíc Kč. Přechody u křižovatek podle platných 

předpisů nemusí být označeny svislým dopravním značením. 

2. Světelná signalizace není nezbytná z hledisek nehodovosti, intenzity dopravy, intenzity 

chodců a kapacity Za podmínky, že během stávajícího provozu v křižovatce (tj. nikoli po 

dobu uzavírky nadjezdu) bude na jižním rameni křižovatky zachována možnost vyčkávání 

vozidel odbočujících vlevo mimo souběžný dopravní proud, což znemožňuje zkrácení 

přechodu pro chodce, pokud bude ve stávající poloze u hranice křižovatky. 
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3. Světelná signalizace by byla přínosem z hlediska nevyhovujících rozhledových poměrů 

pro řidiče vozidel a dlouhých nebezpečných přechodů pro chodce. Pro řešení těchto 

problémů však lze použít i jiná, levnější opatření. 

4. Lze předpokládat, že po vybudování obchvatu budou intenzity dopravy na ramenech 

křižovatky nižší než v současnosti, s výjimkou východního ramene. Stav pravděpodobně 

bude podobný jako během uzavírky nadjezdu a v případnou problematickou situaci bude 

možné situaci vyřešit změnou přednosti v jízdě, bez světelné signalizace. 

 

Ke zvýšení bezpečnosti přecházení na kritickém jižním rameni křižovatky lze přistupovat 

následujícími způsoby: 

a) starat se o vodorovné značení přechodu pro chodce ve stávající poloze, kde byl zřízen 

podle dřívějších předpisů a o nové řešení usilovat až v rámci řešení rekonstrukce úseku 

silnice II/272 jeho vlastníkem; 

b) pokusit se neprodleně zřídit bezpečnější přechod pro chodce se středovým ostrůvkem 

v odsunuté poloze přibližně u Fajn klubu, což způsobí snížení počtu parkovacích míst. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Komunikací s odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje byl pověřen zastupitel 

Ing. Petr Gregor. 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města přijmout navržené usnesení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Vedoucí odboru dopravy na jednání ZM 21.06.2017 tvrdila, že DI PČR přechod přes jižní 

rameno křižovatky u kina zrušil. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Realizace dopravního značení je položka v rozpočtu OSM. 

 

 

Bc. Robeš Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


