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Zápis č. 1 z jednání Výboru pro 

rozvoj města 
ze dne 3. 2. 2019 

 
 

Přítomni:  Věra Krčmová, Anna Lísková, Jaroslav 

Louda, Ing. arch. Marek Václavík 

Omluveni:  Bc. Michaela Kejkrtová, Dis. 

Host:   0 
 

Návštěva Ferdinandovy vily 

 Prohlídka současného stavu. 

 

Analýza dopravní infrastruktury v části obce kolem ZŠ Veltrusy 

 V případě realizace původního návrhu ZŠ Veltrusy by došlo ke zhoršení dopravní 

situace v ulici Žižkova, v důsledku zneprůjezdnění ulice U Školy. Ulice má silniční profil 

o šířce 4,90 m, což je pro obousměrný provoz nevyhovující. Dále z důvodu přítomnosti 

nezpevněných vsakovacích škarp nelze vybudovat v této ulici dostatečně široké 

chodníky. Na základě této skutečnosti a předpokládaného zvýšeného dopravního 

zatížení se stane tato ulice v budoucnu problematickou. 

 

 V důsledku zaslepení ulice U Školy se počítá se zprovozněním úseku Opletalovy ulice 

na pozemku MŠ a celkovým nárůstem dopravy. Toto řešení komise vnímá jako 

naprosto nevyhovující, jelikož automobily budou jezdit v bezprostřední blízkosti 

hrajících si dětí a zároveň by došlo ke zmenšení plochy dětského hřiště a zrušení zimní 

bobové dráhy. Nepřipadá nám vhodné koncentrovat veškerou dopravu, která 

je v ranní špičce v okolí ZŠ velmi vysoká, pouze do ulice Opletalovy, ale také do ulice 

U Školy. Tato ulice tudíž musí zůstat i nadále průjezdná. 

 

Reakce na Doplnění odvolání řízení ve věci rozhodnutí Městského úřadu Veltrusy 

odboru výstavby a územního plánování ze dne 23. 5. 2018 č. j. VÚP/3513/2017/JKo 

 Komise navrhuje pozastavení řízení č. j. VÚP/3513/2017/JKo z důvodu změny 

koncepce rozšíření ZŠ Veltrusy. Nově se uvažuje o etapizaci rozšíření školy, kdy 
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se v 1. etapě uvažuje o výstavbě nových učeben v rámci areálu ZŠ. V druhé etapě 

se plánuje rozšíření kapacity šaten a přístavba tělocvičny se zázemím v návaznosti 

na stávající tělocvičnu. 

 

 Dále komise navrhuje vytvořit klidovou zónu před hlavním vstupem do ZŠ a zachovat 

průjezdnost ulice U Školy.  

 

Zapsala:  

      ……………………………. 

     Anna Lísková 
 

 

 


