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      Koncepce řešení dopravy jako rozvojový dokument je 
zpracován v návaznosti na Územní plán obce a jeho následnou 
aktualizaci. První část se zaměřuje na rozbory, analýzy a 
hodnocení současného stavu dopravy v obci, jakožto výchozí 
podklad pro následné zpracování komplexního návrhu hlavních 
směrů rozvoje dopravy v obci, jejich vzájemnou koordinaci a 
časové členění výhledu a plánu v horizontu roku 2025. 

      Základními podklady jsou již uvedené územní dokumenty, 
evidence majetku obce, legislativní dokumenty, mapové podklady 
a informace poskytnuté zástupci a zaměstnanci obce. 
Rozhodující dokumentací však je Analýza současného stavu 
dopravy, zpracovaná Dopravní komisí obce Proboštov s 
následujícím členěním.      

1. ÚVOD A CÍLE 



ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

1) Intenzita dopravy - sčítání dopravy 

2) Dopravní nehodovost 

3) Dopravní obslužnost 

4) Problémové prvky v dopravě  

5) Místní komunikace 

6) Dopravní značení 

7) Statická doprava - parkování 

8) Pěší  a kolová doprava 
 

      Analýza současného stavu v uvedeném členění je samostatným 
rozsáhlým dokumentem, při zpracování Koncepce řešení dopravy 
proto je použito jen podstatných výňatků a závěrů. 



DRUHY DOPRAVY 

  Posuzovány jsou všechny druhy dopravy, přesto s několika z 
nich nelze ani v dlouhodobém časovém horizontu na území obce 
počítat. 

 

A. Silniční doprava 

B. Železniční doprava 

C. Vodní doprava 

D. Letecká doprava 

E. Kolová doprava 

F. Pěší doprava 

G. Doprava zvířecí silou  



      Obec Proboštov se nachází v těsné blízkosti města Teplice a tudíž i v 
blízkosti silnice I/8, která je dosud součástí severojižní evropské silniční 
magistrály D8 (E55). Po dobudování posledního úseku dálnice D8 (prosinec 
2016) bude tato komunikace město Teplice zcela míjet. Tato hlavní páteřní 
rychlostní komunikace bude následně dosažitelná v trase Proboštov-Teplice-
Chlumec (10 km) podkrušnohorskou silniční magistrálou I/13, která zároveň 
propojuje pánevní okresy Ústeckého kraje. Druhou alternativou spojení bude 
rychlostní komunikace R63 Proboštov-Bystřany-Řehlovice (17 km). Silniční síť 
okresu je dále tvořena hustou soustavou silnic II. a III. třídy a místních 
komunikací, které v dostatečném měřítku spojují jednotlivá sídla v rámci okresu. 
Proboštovem prochází v celé jeho délce silnice III/25344, dále částí Přítkov pak 
silnice II/253, obě komunikace jsou ve správě Ústeckého kraje.  

      Obec Proboštov je územně samosprávním celkem tvořena částmi Proboštov 
a Přítkov. Pro přesnější specifikaci a přehlednost dopravní komise použila 
členění na oblasti mající vazbu zejména na místní páteřní komunikace.  

 

2. DOPRAVNÍ VAZBY, ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ 



Dosah dálnice D8 1. varianta 

Proboštov - Teplice - Chlumec  (10 km) 

Dosah dálnice D8 2. varianta 

Proboštov - Bystřany - Řehlovice  (17 km) 



ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ  

Pro zpracování koncepce řešení dopravy, 

pro užší specifikaci, správu, organizaci práce, 

ale i plánování investic členíme obec na oblasti: 

 

1. Proboštovská, Proboštovský sad 

2. Zemská, Za Vodárnou, západní Kpt.Jaroše 

3. Dělnická, Kpt.Jaroše, Meziškolská, Jabloňová 

4. Přítkovská, Sobědružská, Na Pěnkavce 

5. Přítkov 

 



      Dopravní komise zpracovala v měsíci únoru 

2015 analýzu současného stavu, přičemž bylo 

hodnoceno celostátní sčítání dopravy v letech 

2005 a 2010,  celostátní sčítání lidí, domů a bytů 

v letech 2001 a 2011, ale i vývoj počtu obyvatel. 

Uvedené dokumenty jsou pak podkladem k 

prognóze vývoje dopravy a obyvatel do roku 

2025. 

3. INTENZITA DOPRAVY A JEJÍ PROGNÓZA 



CELOSTÁTNÍ  SČÍTÁNÍ  DOPRAVY 

ROK   silnice, sčítací úsek počet počet počet počet  

    TV O M celkem 

2005 III/25344 (4-4000) Novosedlice - Přítkov 661 4738 59 5458 

2010 III/25344 (4-4000) Novosedlice - Přítkov 497 4306 59 4862 

ROK   silnice, sčítací úsek počet počet počet počet  

    TV O M celkem 

2005 II/253 (4-0420) Dubí-Přítkov-Krupka 489 2287 35 2811 

2010 II/253 (4-0420) Dubí-Přítkov-Krupka 266 2642 56 2964 

Roční průměr denních intenzit ve vozidlech za 24 hodin: 
 

 TV -  těžká motorová vozidla celkem (nákladní automobily a autobusy) 

 O   -  osobní a dodávková vozidla bez přívěsů 

 M   -  jednostopá motorová vozidla 

zdroj: 



SČÍTÁNÍ LIDÍ, DOMŮ A BYTŮ 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 
 

  

zdroj:  ČSÚ 

Počty lidí / v roce   2001 2011 

VYJÍŽDĚJÍCÍ   CELKEM   1120 643 

z toho vyjíždějící do zaměstnání 905 456 

  v tom v rámci obce 127 28 

    v rámci okresu 622 306 

    v rámci kraje 64 76 

    do jiného kraje 27 46 

  vyjíždějící do škol mimo obec 215 187 



VÝVOJ  POČTU  OBYVATEL 

1980   1991    2001     2011 
 

  
zdroj:  ČSÚ 

rok počet 

  obyvatel 

1980 2341 

1991 2075 

2001 2240 

2011 2528 

2341 

2075 

2240 

2528 

Historický vývoj počtu obyvatel 



PROGNÓZA  HYBNOSTI OBYVATEL 

 Na hodnotu celkové mobility má vliv řada faktorů např. věková struktura, 
zaměstnanost i životní styl, ze sčítání obyvatel v letech 2001 a 2011 je 
nutno konstatovat, že z celkového zvyšujícího se počtu obyvatel, mírně 
rostou počty obyvatel do 14 let věku (342 resp. 366), avšak dochází k 
výraznému nárůstu počtu obyvatel nad 60 let věku (368 resp. 544). 
Dochází rovněž k nárůstu ekonomicky neaktivních obyvatel (1038 resp. 
1157). Pro návrhové období roku 2025 lze tedy počítat s nárůstem počtu 
obyvatel na cca 3.000, avšak rostoucí počty obyvatel budou zejména ve 
vyšších věkových kategoriích se stagnující pěší i cyklistickou dopravou, 
při hybnosti pěších a cyklistů cca 0,53. 

JEN  CÍLENÁ  PODPORA  CYKLISTICKÉ  DOPRAVY 

MŮŽE OVLIVNIT OČEKÁVANÝ NÁRŮST AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY    
 



 Mobilitu dopravními prostředky lze pak ze žádaného demografického rozvoje obce, 
předpokládanému nárůstu počtu obyvatel, celoevropskému trendu i statistických 
údajů Ministerstva dopravy ČR  2005 - 1,00 

      2008 - 1,11 

      2015 - 1,33 

      2025 - 1,50 

 očekávat spíše pokles veřejné osobní dopravy, naopak nárůst individuální 
automobilové dopravy při očekávané mobilitě dopravními prostředky v rozmezí 1,08 
až 1,22 cest na osobu za 24 hodin.  

  

 PODPORA ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, VHODNÉ A ÚČINNÉ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, 

 DOBUDOVÁNÍ NEDOSTATEČNÝCH KAPACIT PRO DOPRAVU V KLIDU 

 MOHOU ZMÍRNIT DOPADY OČEKÁVANÉHO NÁRŮSTU 

 INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY    
 

PROGNÓZA  MOBILITY  VOZIDLY 



KOEFICIENT  RŮSTU  DOPRAVY 

 Projekce vývoje uváděné v předchozích částech na základě 

očekávaného růstu automobilizace, tzv. Italské křivce, kdy jsou 

zohledňovány i obdobné vývoje v řadě států EU např. Francii, 

Rakousku, či SRN v letech 1980-2005, kdy v roce 2005 automobilizace 

překročila hodnotu 500 osobních vozů na 1000 obyvatel, lze tedy 

předpokládat koeficient růstu osobní dopravy až 1,5 což představuje až 

2250 osobních automobilů pohybujících se a parkujících na pozemních 

komunikacích v obci, bez zohlednění tranzitující dopravy. 

JE  NUTNO PŘEDPOKLÁDAT AUTOMOBILIZACI ODPOVÍDAJÍCÍ 

VYSPĚLÉ TRŽNÍ EKONOMICE, NENÍ TŘEBA ZJIŠŤOVAT DALŠÍ 
 PROGNOSTICKÉ UKAZATELE, NÝBRŽ OKAMŽITĚ PŘIJÍMAT OPATŘENÍ  



Pro očekávaný nárůst osobní automobilové dopravy do roku 2025 jako 
zmírnění dopadů přijmout následující okamžitá opatření: 

 

1. Zvýšení bezpečnosti dopravy (páteřní komunikace i komunikace hlavního 
významu s napojením na město Teplice postupně osazovat prvky vedoucí ke zvýšení 
bezpečnosti a zklidnění všech druhů dopravy, zjednodušení pohybu – vhodné značení) 

2. Vybudování chybějících parkovacích kapacit   (v místech se stávajícím 
nedostatkem parkovacích míst řešit postupnou výstavbu nových parkovacích míst v nejpozději 
střednědobém horizontu, příprava budoucích záměrů sjednosměrnění komunikací s možnosti 
zvýšení počtu parkovacích míst, v místech plánované výstavby bytových domů přirozeně 
zahrnout i vybudování dostatečných parkovacích kapacit pro budoucí obyvatele) 

3. Podpora ostatních druhů dopravy  (budování cyklostezek pro využití k 
dennímu dojíždění do škol i zaměstnání, napojení obecních stezek na cyklotrasy, zvýšení 
atraktivnosti pěší dopravy i pro turistiku, podpora bezpečnému oddělení druhů dopravy ) 

4. Omezení tranzitující dopravy   (budování bezpečnostních prvků omezujících 
zájem využití místních komunikací k projetí do jiných cílů mimo naší obec) 

3. INTENZITA DOPRAVY A JEJÍ PROGNÓZA - ZÁVĚRY 



      Dopravní komise zpracovala v měsíci lednu 2015 
analýzu současného stavu, přičemž byla hodnocena 
dopravní nehodovost v letech 2010 až 2014, 
podkladem ke zpracování jsou údaje poskytnuté Policií 
České republiky.  

      V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních 
komunikacích však účastníci dopravní nehody nemají vždy povinnost 
dopravní nehodu hlásit Policii České republiky (např. bez zranění, bez účasti 

majetku třetí osoby, nižší škoda jak 100 tis. Kč, bez škody na životním prostředí apod.), je tedy 
nutno uvést, že údaje nejsou kompletní a pro zhodnocení situace mají 
jen částečně vypovídající schopnost. 

 

4. DOPRAVNÍ NEHODOVOST 



POČET  NEHOD, JEJICH  PŘÍČINY 

 nejvyšší nehodovost byla v 

roce 2014 

 nejčastější příčinou je 

nesprávný způsob jízdy 

 2 x dítě vběhlo do vozovky 

Příčiny dopravních nehod 

2011 2012 2013 2014 

Dopravní nehody celkem 7 9 7 15 

Nezaviněná řidičem 3 0 1 0 

Nesprávný způsob jízdy 1 2 2 6 

Nedání přednosti v jízdě 1 4 1 4 

Nepřiměřená rychlost 2 3 1 4 

Nesprávné předjíždění 0 0 0 1 

Technická závada 0 0 1 0 
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Příčiny dopravních nehod 

2011 2012 2013 2014 



 nejvyšší počet nehod byl 

v pátek a sobotu  - 52 % 

 nejnižší nehodovost je v 

úterý a ve čtvrtek 

NEHODY DLE  DNŮ 

19% 

5% 

8% 

5% 
26% 

26% 

11% 

Dopravní nehody dle dnů v týdnu 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 



 nejvyšší počet zranění byl v roce 2014 (6 x lehká, 2x těžká) 

 rok 2014 byl rokem s nejvyšší škodou na majetku 

NEHODY DLE  ŠKODY 

0 2 4 6 8 

2011 

2012 

2013 

2014 

Škody na zdraví 

smrtelné zranění těžké zranění lehké zranění 

333 500,00 Kč 

429 000,00 Kč 

564 500,00 Kč 

2 000 000,00 
Kč 

2011 

2012 

2013 

2014 

Škody na majetku 



NEJČASTĚJŠÍ  NEHODOVÁ  MÍSTA 

Přítkov 

nepřiměřená 

rychlost, nedání 

přednosti 

Náměstí Svobody 

nedání přednosti 

kř. Přítkovská 

Sobědružská 

nedání přednosti 



 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravní 
nehodovosti v obci realizovat: 

 

1. Změna dopravního značení v místech s nejvyšší nehodovostí 
(zdůraznění předností v jízdě, zpomalovací vodorovné dopravní značení, zdrsnění povrchů) 

2. Vynucené dodržování nejvyšší dovolené rychlosti jízdy v rizikových 
místech častého kontaktu pěší a silniční dopravy                         
(aktivní práce s daty z instalovaných radarů v ul. Kpt.Jaroše,  ul. Přítkovská) 

3. Změna dopravního řešení v místech s nejvyšší nehodovostí      
(rozšíření křižovatky Přítkov se silnicí II/253) 

4. Zvýšení intenzity pořádání akcí se zaměřením na prevenci       
(zařazení obce do akcí pořádaných krajským koordinátorem BESIPu, aktivnější dopravní výchova na všech 
školských zařízení obce v členění předškoláci jako chodci v doprovodu rodičů, školáci jako chodci, jezdím na 
kole, příp. přednášky pro seniory) 

5. Zvýšený dohled státní a obecní policie    

4. DOPRAVNÍ NEHODOVOST - ZÁVĚR 



      Dopravní komise zpracovala v měsíci prosinci 

2014 analýzu současného stavu, přičemž je 

hodnocen rozsah poskytovaných služeb v roce 2014 

s nově spuštěnou Dopravou Ústeckého kraje (DUK) k 

1.1.2015. S ohledem na dobu zpracování se některé 

spoje v poskytovaných službách změnily, pro přehled 

uvádíme původní závěry, včetně realizace v 

časových posloupnostech roku 2015. 

5. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 



DRUHY  DOPRAVNÍ  OBSLUŽNOSTI 

 Podle zákona č.194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících se 
dopravní obslužností rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu 
především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, 
do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení 
kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající 
k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.   

 

 Proboštov má dopravní obslužnost občanů zajištěnou prostřednictvím hromadné 
přepravy osob organizovanou a financovanou Ústeckým krajem a individuální osobní 
dopravou v členění druhů: 

 

A. VLAKOVÁ – dopravcem České dráhy, a.s. s železniční zastávkou Proboštov 

B. AUTOBUSOVÁ – dopravcem ARRIVA Teplice s.r.o. s celkem 14 zastávkami 

C. INDIVIDUÁLNÍ – vlastními dopravními prostředky občanů 



DOCHÁZKOVÁ  VZDÁLENOST 

Pro zpracování koncepce řešení dopravy členíme 

Proboštov na pět dopravních oblastí s následujícími 

docházkovými vzdálenostmi k železniční stanici či 

nejbližší autobusovou zastávku od nejvzdálenějších 

míst v jednotlivých oblastech: 

 

1. vlak  450 m, autobus 950 m (dále 750 m TP- Anger) 

2. vlak  800 m, autobus 700 m 

3. vlak  1200 m, autobus 650 m 

4. vlak  1000 m, autobus 900 m (dále 450 m Rudné Doly) 

5. vlak  2400 m, autobus 600 m  



VLAKOVÉ  SPOJENÍ  

Dopravce : České dráhy, a.s. 

Poslední změna jízdních řádů : 14.12.2014 

Trať č. 130 

Spojení je ve dvou směrech: 
 

1) Ústí nad Labem – hlavní nádraží 

A. počet spojení v pracovní den - 32 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 21 

 

2) Teplice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří 

A. počet spojení v pracovní den - 30 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 19 

 



1) z Proboštova do Teplic              2014        2015 

A. počet spojení v pracovní den   41 33 
a) špička dopolední   13    9 

b) sedlo dopolední     6    5 

c) špička odpolední  13  10 

d) sedlo večerní    7    8 

e) noční     2    1 

B. počet spojení SO,NE, svátky   27 18 

 

2) z Teplic do Proboštova              2014        2015 

A. počet spojení v pracovní den   40 34 
a) špička dopolední    14    9 

b) sedlo dopolední      5    5 

c) špička odpolední   11  11 

d) sedlo večerní     8    8 

e) noční      1    1 

B. počet spojení SO,NE, svátky   27 18 

 Pokles počtu spojů o 24 %  

POROVNÁNÍ  AUTOBUSOVÉHO  SPOJENÍ 



Spojení z Přítkova do školy v Proboštově 

2014 - přímá linka 132  odjezd: 07,27 hod.   příjezd: 07,32 hod.   

2015 - přímá linka 494  odjezd: 07,09 hod.   příjezd: 07,14 hod. (výuka za 46 min.) 

 

Spojení z Proboštova do školy v Teplicích např. SOŠT AGC 

2014 - přímá linka 132  odjezd: 07,29 hod.   příjezd: 07,59 hod. 

2015 - linka 494 přestup Benešovo nám.     odjezd: 07,11 hod.   příjezd: 07,29 hod. (o 20 min. dříve) 

 

Spojení z Proboštova do školy v Teplicích např. SOUS Šanov 

2014 - přímá linka 129  odjezd: 07,33 hod.   příjezd: 07,56 hod. 

2015 - linka 494 přestup Hlav.nádraží     odjezd: 07,11 hod.   příjezd: 07,26 hod. (o 22 min. dříve) 

  z Přítkova mezi 07,09 hod. a 08,03 hod. nejede žádný spoj do Teplic = 54 min.   

POROVNÁNÍ  AUTOBUSOVÉHO  SPOJENÍ 



Negativní změny v autobusové dopravní obslužnosti  k 1.1.2015: 
 Snížení počtu obslužných linek z 5 na 4, snížení spojů ze 135 na 103 (- 24 %) 

 Ztráta přímého spojení do Nemocnice v Teplicích 

 Ztráta přímého spojení do škol – Gymnázium Teplice,  Průmyslová škola, SOŠ technická AGS, Stavební 
učiliště Šanov, ZŠ Metelkovo nám., Hotelová škola 

 Snížení počtu školních spojení v čase mezi 6,55 až 8,00 hod.  (ze 4 spojení na pouhé 2 a  54 min. nic nejede) 

 Nutnost dřívějšího odjezdu z Proboštova do škol o nejméně 20 min. 

 Děti z části Přítkov budou u ZŠ v Proboštově čekat na vyučování více jak 45 min. 

 Nové trasy linek do občany nežádaných oblastí (Prosetice, Bystřany) 

 Ztráta spojení do centra Teplic - nové kulturně obchodní zóny (Benešovo nám., nám. Svobody) 
 

Pro odstranění negativních změn zajistit na Krajském úřadě v Ústí nad Labem 

1. Vyžádání vyhodnocení využití jednotlivých spojů z roku 2014 

2. Žádost o rozšíření počtu spojení v dopolední špičce v nejbližším termínu změny jízdních řádů 

3. Žádost o změnu trasování - napojení na atraktivní cíle (Moldava, Krupka, Duchcov) 

4. Žádost o zařazení Proboštova do nově provozovaných nočních linek (802,803) 

5. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - ZÁVĚR 



NÁVRH  ZMĚN  PROBOŠTOV - KÚ 

1) Linka 482 – posunutí odjezdu směr Teplice z Přítkova z času 7,03 hod. na cca 7,20 hod. 

2) Linka 493 – prodloužení spojení od zastávky Teplice Hl.nádraží přes ulici Zemskou do Proboštova - Přítkova 
a zpět, jeden ze spojů odjezd z Přítkova v cca 7,35 hod. 

3) Linka 494 – prodloužit spojení ze zastávky Teplice Benešovo nám. Přes ul Alejní, Duchcovská do Řetenic a 
zpět 

4) Linka 481 – prodloužit spojení ze zastávky Přítkov do Krupky včetně víkendových spojů (spojení na Kozí 
dráhu, lanovku a spojení do Ústí n.L.) 

5) Linka 803 noční – prodloužit spojení od zastávky Teplice Hl. nádraží do Proboštova-Přítkova včetně 
víkendových spojů  

6) Namísto bodu 2), 3) a 4) zavést novou linku pracovní dny i víkend v trasování Krupka, Přítkov, Proboštov, 
Teplice Zemská ul, Policie ČR, Teplice hl. nádraží, Alejní Duchcovská, Řetenice a zpět. 

 Předloženo předsedou Dopravní komise na jednání Komise pro dopravu Ústeckého kraje dne 
27.1.2015, na základě vyžádání změn i vedením obce ze dne 9.1.2015 došlo částečně ke splnění 
požadavku vedeného pod bodem 2) kdy byl ke dni 1.3.2015 doplněn spoj s odjezdem v 07,43 hod. z 
Přítkova. Ostatním bodům, přes opakované urgence, Ústecký kraj odmítá vyhovět s argumentem, že již 
byla informace o zamítnutí zaslána. Nezbývá tudíž, než připravit za obec novou argumentaci ke 
splnění našich požadavků zejména v bodě 3) a 6). 



      Dopravní komise ze zpracovaných rozborů jednotlivých oblastí předkládá souhrn problémových 
prvků k přijetí opatření: 

 

 Porušování pravidel silničního provozu (rychlost jízdy, zákazy stání např. v Obytné zóně) 

 Chybí parkovací stání ve všech oblastech obce 

 Uspořádání uličního prostoru nesplňuje požadavky zklidněného, obytného a sdíleného prostoru  

 Křížení místních komunikací s komunikacemi ve správě Ústeckého kraje 

 Nevhodnost provedení komunikací pro kolovou dopravu 

 Nedostatečnost dopravního značení 

 Značně zhoršený stav místních komunikací (omezená péče) 

 Chybějící komunikace a chodníky  (nedostatečné investování) 

 Šířkové uspořádání místních komunikací 

 Absence stezek pro volnočasovou dopravu (kola, in-line brusle…) 

 Nárůst dopravní nehodovosti  (kolizní body střetu jednotlivých kategoriích komunikací ) 

6. PROBLÉMOVÉ PRVKY V DOPRAVĚ 



      Dopravní komise provedla v měsíci květnu 

2015 subjektivní zhodnocení místních komunikací 

dle koncepčního členění jednotlivých oblastí 

obce, v měsíci září pak zpracovala analýzu 

současného stavu, přičemž je hodnocen stav 

vozovek a chodníků, chybějící komunikace a 

určení priority jejich výstavby. 

7. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 



KOMUNIKACE - 1. OBLAST 

Stav vozovky 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící vozovka 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby vozovek 

Stav chodníků 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící chodníky 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby chodníků 

Název ulice Stav Chybějící Priorita Stav Chybějící Priorita  

  vozovky vozovka výstavby chodníku chodník výstavby 

Proboštovský sad 1           

Proboštovská  1     1     

Konečná 1     1     

U Parku 2     1     

Okružní (dolní část) 1     1     

Hasičská 1           

Tichá                       (dlažba) 1           

Náměstí Svobody 1     1     



KOMUNIKACE - 2. OBLAST 

Stav vozovky 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící vozovka 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby vozovek 

Stav chodníků 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící chodníky 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby chodníků 

Název ulice Stav Chybějící Priorita Stav Chybějící Priorita 

  vozovky vozovka výstavby chodníku chodník výstavby 

U Vodárny + Levandulová 2 50 m 2  1 200 m 2 

Na Šindelce 1 50 m 1 1     

Na Vršku 1           

Okružní (horní část) 2           

Pivoňková (Chrpová) 1 90 m 5       

Růžová 1 140 m 6 1 140 m 3 

Zemská 2     2     

Javorová 1           

Lípová 1           

Šeříková 1           

Dubová (Jasanová) 1 170 m 3   170 m 1 

Olšová 1           

Angerová  3 350 m 4       

Kpt.Jaroše (Novosedlice-Zemská) 2     2     



KOMUNIKACE - 3. OBLAST 

Stav vozovky 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící vozovka 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby vozovek 

Stav chodníků 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící chodníky 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby chodníků 

Název ulice Stav Chybějící Priorita Stav Chybějící Priorita 

  vozovky vozovka výstavby chodníku chodník výstavby 

Meziškolská  2       20 m 2 

Krátká 2     1     

Kpt.Jaroše (Zemská-nám.Svobody) 2     1     

Dělnická 2 50 m 3   550 m 1 

Panský les 3 250 m 2   50 m 3 

Na Lučinách 3 300 m 1       

Jabloňová 2           



KOMUNIKACE - 4. OBLAST 

Stav vozovky 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící vozovka 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby vozovek 

Stav chodníků 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící chodníky 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby chodníků 

Název ulice Stav Chybějící Priorita Stav Chybějící Priorita 

  vozovky vozovka výstavby chodníku chodník výstavby 

Přítkovská          (až k přejezdu) 2     1 400 m 1 

Sobědružská  2     1     

Na Pěnkavce I 1           

Na Pěnkavce II 2     1     

Na Pěnkavce III 2           

Na Pěnkavce IV 1 120 m 3 1     

Na Pěnkavce V 2           

Na Pěnkavce VI 2     1 150 m 2 

Na Kukačce 1 60 m 4       

Slavíkova 1           

Zvonková 1           

Zahradní             (betonová) 1    1 1 15 m 3 

K Hrázi               (betonová) 1    2 1 50 m 4 

Březový háj I 2           

Březový háj II 3 150 m 7       

Březový háj III 3 250 m 6       

Ptačí 3 130 m 5       

Dubová 
Dubová 



KOMUNIKACE - 5. OBLAST 

Stav vozovky 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící vozovka 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby vozovek 

Stav chodníků 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně či výstavbě 

Chybějící chodníky 
 (běžné metry k výstavbě) 

Priorita výstavby chodníků 

Název ulice Stav Chybějící Priorita Stav Chybějící Priorita 

  vozovky vozovka výstavby chodníku chodník výstavby 

Přítkovská + krátká ulička 2     1 330 m 1 

Na Británce  3           

Lesní 2           

Horská 2 160 m 1 1     

Příčná 2 150 m  2       

Na Výslunní 1           

Skalní (vč. II/253 na Krupku) 1       200 m 2 

Přítkovská (U Střelnice) 2     2     

Nad Příčnou (Rovná) 3       



KOMUNIKACE - CELKEM 

Nejhorší stav vozovek je v 3. oblasti, u chodníků 2. oblast!  

V obci chybí téměř 2400 bm vozovky a téměř 2300 bm chodníků!  

Pravidelnou sezonní kontrolou a následnou průběžnou údržbou 

 se středními opravami lze výrazně zvýšit bezpečnost i životnost 

komunikací, včetně jejich komfortnější sjízdnosti. 

Stav vozovky 
 aritmetický průměr 

 

Chybějící vozovka 
 (běžné metry k výstavbě) 

 

Stav chodníků 
 aritmetický průměr 

 

Chybějící chodníky 
 (běžné metry k výstavbě) 

 

Název ulice Stav Chybějící Stav Chybějící 

  vozovky vozovka chodníku chodník 

1. oblast 1,13 0 m 1,00 0 m 

2. oblast 1,42 850 m 1,40 510 m 

3. oblast 2,28 600 m 1,00 620 m 

4. oblast 1,76 710 m 1,00 615 m 

5. oblast 2,00   230 m 1,33 530 m 



       Zpracovaná analýza stavu místních komunikací potvrzuje, že 

dochází k neplánované a neúplné údržbě místních komunikací 

bez známosti skutečného stavu, v návrhu rozpočtu na 

probíhající volební období nejsou zařazeny všechny chybějící 

vozovky (celkem 2400 běžných metrů)  a chybějící chodníky  

(celkem 2300 běžných metrů), zcela chybí odhad nákladů na 

jejich výstavbu. Uvedená skutečnost pak brání možnému žádání 

spolufinancování z dostupných dotačních titulů  a tím výraznému 

snížení spolufinancování z vlastních prostředků obce. 

 

7. MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ZÁVĚR 



Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení stavu místních 
komunikací dopravní komise navrhuje 

 

1. Provádění periodických prohlídek místních komunikací  (s ohledem na 
období s největším vlivem na stav komunikací zařadit do rozpočtu odborné pravidelné předjarní prohlídky stavu 
komunikací s návrhem roční údržby) 

2. Zpracování plánu oprav komunikací   (zpracovat poptávkové řízení na dodavatele 
vysprávek povrchů s realizací provedení oprav povrchů vozovek a chodníků s nosným časovým obdobím ve 
druhém a třetím čtvrtletí rozpočtového roku) 

3. Zpracování plánu dopravních investic   (v členění krátkodobého, středního a 
dlouhodobého horizontu vytvořit srozumitelný a průhledný plán investic do dopravních staveb s rozpočtovými 
kalkulacemi nákladů) 

4. Zajištění financování investic  (využít v maximální možné míře spolufinancování z 
rozvojových projektů s omezením podílu financování z rozpočtu obce) 

5. Zintenzivnění součinnosti se SÚS UK  (stav silnic II. a III. třídy procházejících obcí) 

7. MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ZÁVĚR 



      Dopravní komise provedla v měsících květnu až 

září 2015 subjektivní zhodnocení dopravního značení 

dle koncepčního členění jednotlivých oblastí obce, v 

měsíci září pak zpracovala analýzu současného 

stavu, přičemž je hodnocen stav celkový počet 

dopravního značení, jeho stav, chybějící značení, ale 

i dopravní značení, které není vedeno v evidenci 

Obecního úřadu Proboštov tzv. Pasportu komunikací. 

8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 1. OBLAST 

Počet dopravních značek 
 (počet kusů svislých značek) 

Stav svislých značek 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Stav vodorovného značení 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Chybějící značení 
 (počet kusů) 

 

Název ulice Počet Stav svis. Stav Chybějící 

  značek značek vod.znač. značky 

Proboštovský sad 4 1,00  -  - 

Proboštovská  30 1,00 2,00 3 

Konečná 4 1,00  -  - 

U Parku 6 1,00  -  - 

Okružní (dolní část) 4 1,00  -  - 

Hasičská 2 1,00  -  - 

Tichá 2 1,00  -  - 

Náměstí Svobody 15 1,00 2,00 4 



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 2. OBLAST 

Počet dopravních značek 
 (počet kusů svislých značek) 

Stav svislých značek 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Stav vodorovného značení 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Chybějící značení 
 (počet kusů) 

 

Název ulice Počet Stav svis. Stav Chybějící 

  značek značek vod.znač. značky 

U Vodárny + Levandulová 5 1,00  - 4 

Na Šindelce 3 1,00  -  - 

Na Vršku 3 1,00  -  - 

Okružní (horní část) 2 1,00  -  - 

Pivoňková + Chrpová 3 1,00  -  - 

Růžová 4 1,00 1,00 1 

Zemská 14 1,00  - 2 

Javorová 3 1,00  -  - 

Lípová  -  -  -  - 

Šeříková 2 1,00  -  - 

Dubová + Jasanová 1 1,00  -  - 

Olšová  -  -  -  - 

Angerová  3 1,00  -  - 

Kpt.Jaroše (Novosedlice-Zemská) 7 1,00  -  - 



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 3. OBLAST 

Počet dopravních značek 
 (počet kusů svislých značek) 

Stav svislých značek 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Stav vodorovného značení 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Chybějící značení 
 (počet kusů) 

 

Název ulice Počet Stav svis. Stav Chybějící 

  značek značek vod.znač. značky 

Meziškolská  8 1,00  - 3 

Krátká 3 1,00  - 2 

Kpt.Jaroše (Zemská-nám.Svobody) 16 1,00 2,00  - 

Dělnická 8 1,00  - 4 

Panský les 1 1,00  -  - 

Na Lučinách 2 1,00  - 2 

Jabloňová 2 1,00  -  - 



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 4. OBLAST Dubová 
Dubová 

Počet dopravních značek 
 (počet kusů svislých značek) 

Stav svislých značek 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Stav vodorovného značení 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Chybějící značení 
 (počet kusů) 

 

Název ulice Počet Stav svis. Stav Chybějící 

  značek značek vod.znač. značky 

Přítkovská  12 1,00 2,00 2 

Sobědružská  29 2,00 2,00 8 

Na Pěnkavce 14 1,00 2,00 3 

Na Kukačce 1 1,00  - 1 

Slavíkova  -  -  -  - 

Zvonková  -  -  -  - 

Zahradní 2 1,00  -  - 

K Hrázi 2  -  -  - 

Březový háj 1 1,00  -  - 



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 5. OBLAST 

Počet dopravních značek 
 (počet kusů svislých značek) 

Stav svislých značek 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Stav vodorovného značení 
 1. dobrý 

 2. k opravě 

 3. k výměně 

Chybějící značení 
 (počet kusů) 

 

Název ulice Počet Stav svis. Stav Chybějící 

  značek značek vod.znač. značky 

Přítkovská + krátká ulička 20 2,00  - 3 

Na Británce   -  -   1 

Lesní 2 1,00   2 

Horská  -  -   1 

Příčná 1 1,00   3 

Na Výslunní 7 1,00   1 

Skalní (vč. Hlavní na Krupku) 17 2,00 2,00 3 

Přítkovská (U Střelnice) 4 2,00    - 



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - CELKEM 

Na území obce je osazeno celkem 267 dopravních značek, přičemž  

132 z nich není v evidenci OÚ tzv.„Pasportu komunikací“ tj. 49,4%.    

Chybí 54 ks svislých značek, zejména upravující přednost. 

Nejhorší stav dopravního značení je v Přítkově. 

Název ulice Počet Stav svis. Stav Chybějící 

  značek značek vod.znač. značky 

1. oblast 67 1,00 2,00 8 

2. oblast 50 1,00 1,00 7 

3. oblast 40 1,00 2,00 11 

4. oblast 61 1,17 2,00 14 

5. oblast 49 1,33 2,00 14 

CELKEM 267 1,10 1,80 54 



         Zpracovaná analýza stavu dopravního značení potvrzuje, že dochází v posledních letech 
k hromadnému doplňování dopravního značení, které však není obcí evidováno v 
Pasportu místních komunikacích. Nepodařilo se však prokázat, zda zmiňované 
doplňování je v souladu s platnou legislativou, zejména v oblasti vyžádání stanoviska od 
orgánu Policie ČR. V návrhu rozpočtu na probíhající volební období jsou částečně 
vyčleněny finanční prostředky, které by bylo možno na budování a údržbu značení 
použít. Mezi místa s největší dopravní nehodovostí patří zejména  velké křižovatky s 
upravenou předností v jízdě spojující místní komunikace a komunikace ve správě SÚS 
ÚK. Příčiny nehodovosti prokazují nerespektování značení, či nevhodně provedení 
značení, komise v těchto místech doporučuje zpracovat projektovou dokumentaci se 
zvýrazněným reflexním podkladem svislých značek, kdy takto provedené značení bude 
doplněno o vodorovné značení „Optická psychologická brzda“ se zvýrazněným barevně 
odlišným odstínem povrchu. Zpracovaný plán doplnění dopravního značení pak 
realizovat postupně v nejbližších letech po jednotlivých oblastech. Za úvahu stojí zvážit 
změnu stávajících i navrhovaných obytných zón za „Zónu 30“ s předností zprava, 
zejména pro výhodnost parkování i mimo vyhrazená parkoviště a  došlo by tím zároveň k 
úspoře počtu osazovaného DZ. 

8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZÁVĚR 



Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení stavu dopravního 
značení dopravní komise navrhuje 

 

1. Provádění periodických prohlídek dopravního značení           
(s ohledem na období s největším vlivem na stav komunikací zařadit do rozpočtu odborné pravidelné 
předjarní prohlídky stavu komunikací  vč. dopravního značení s návrhem roční údržby) 

2. Zpracování plánu doplnění dopravního značení              
(zpracovat poptávkové řízení na dodavatele dopravního značení s nosným časovým obdobím opravy 
vodorovného značení ve druhém a třetím čtvrtletí rozpočtového roku) 

3. Zajištění financování oprav a doplnění značení  (v prvních letech je 

nutno počítat se zvýšenými výdaji na doplnění chybějícího značení, v následujících letech pak provádět 
pravidelnou údržbu vodorovného značení a prostou obměnu poškozených svislých značek) 

4. Zintenzivnění součinnosti se SÚS UK  (trvale komunikovat stav dopravního 

značení, ať doplnění či jeho následnou údržbu na silnicích II. a III. třídy procházejících obcí) 

8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZÁVĚR 



      Dopravní komise provedla v měsících únoru 2015 
zhodnocení stavu dopravy v klidu – parkování, 
provedla sčítání zaparkovaných vozidel dle 
koncepčního členění jednotlivých oblastí obce. Bylo 
hodnoceno počet zřízených parkovacích míst a jejich 
využití, počet parkujících vozidel v nepovolených 
místech. V měsíci březnu pak komise zpracovala 
analýzu současného stavu, přičemž zpracovala návrh 
lokalit s možným využitím pro vybudování 
parkovacích míst. 

9. STATICKÁ DOPRAVA 



PARKOVÁNÍ - 1. OBLAST 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Proboštovský sad 0 20 1 21 

Proboštovská 77 36 0 36 

Konečná 0 2 1 3 

U Parku 0 16 0 16 

Okružní (dolní část) 0 16 0 16 

Hasičská 0 1 0 1 

Tichá 0 7 0 7 

Náměstí Svobody 25 14 0 14 

CELKEM 102 112 2 114 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 



NÁVRH ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa v 1. oblasti: 
 

1. Náměstí Svobody (rozšíření počtu míst u pošty, úprava stávajících 

ostrůvků což odstraní nevhodné provedení při manipulaci vozidel) 

2. Tichá-Proboštovská   (vybudování jednosměrného průjezdu z ulice 

Tiché na Proboštovskou včetně šikmého stání což částečně odstraní absenci míst na 

Náměstí Svobody u památníku) 

3. U Parku      (zjednosměrnění komunikace s vybudováním šikmého stání u 

panelového bytového domu což částečně odstraní nedostatek parkovacích míst) 



PARKOVÁNÍ - 2. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

U Vodárny + Levandulová 19 14 8 22 

Na Šindelce 0 5 0 5 

Na Vršku 0 1 0 1 

Okružní (horní část) 0 0 1 1 

Pivoňková + Chrpová 0 0 2 2 

Růžová 0 1 2 3 

Zemská 0 0 1 1 

Javorová 0 1 2 3 

Lípová 0 0 0 0 

Šeříková 0 0 3 3 

Dubová + Jasanová 0 0 0 0 

Olšová 0 0 2 2 

Angerová 0 0 1 1 

Kpt.Jaroše (Novosedlice-Zemská) 0 0 4 4 

CELKEM 19 22 26 48 



Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa ve 2. oblasti: 
 

1. U Vodárny (dobudování míst v prostoru mezi obytnými domy, což zcela 

odstraní parkování na veřejné zeleni, či místech zakázaných) 

2. Zemská     (vybudování parkovacích zálivů na protější straně komunikace u 

zástavby RD, což odstraní parkování na veřejné zeleni) 

3. Plánovaná výstavba bytových domů      (ve věcném záměru 

i projektové dokumentaci počítat i parkovacími místy v poměru min. 1,5 místa na byt) 

NÁVRH ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ 



PARKOVÁNÍ - 3. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Meziškolská 4 10 5 15 

Krátká 16 1 2 3 

Kpt.Jaroše (Zemská-nám.Svobody) 59 40 2 42 

Dělnická 7 47 21 68 

Panský les 0 2 2 4 

Na Lučinách 5 4 5 9 

Jabloňová 6 11 7 18 

CELKEM 97 115 44 159 



Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v klidu 
vybudovat nová parkovací místa ve 3. oblasti: 

 

1. Dělnická (vyřešit celkovou koncepci společné dopravy chodců, cyklistů a vozidel od křižovatky s ul. Meziškolská až po 
křižovatku s ulicí Na Lučinách s maximálním rozšířením parkovacích kapacit v řadové zástavbě – střídavé zálivy dle 
zástavby se změnou řešení obytné zóny např. na zónu TEMPO 30 apod.), před restaurací u Draka náhrada parkovacích 
míst na začátku ul. Dělnická 

2. Jabloňová    (vybudování parkovacího pruhu u bytového domu, rozšíření prostoru parkování mezi bytovými domy, 
což zcela odstraní parkování na veřejné zelení či zakázaných místech) 

3. Na Lučinách   (při budování nové komunikace použít koncepci parkovacích zálivů) 

4. Kpt.Jaroše (Zemská-Nám.Svobody)   (v prostoru mezi panelovými bytovými domy rozšířit kapacitu 
parkovacích míst s umožněním příčného stání na příjezdové komunikaci k parkovacím místům) 

5. Kpt.Jaroše (Zemská-Nám.Svobody)    (u křížení Proboštovská bašta, u školní jídelny, rozšířit 
komunikaci s možností šikmého stání na obou stranách, což zcela odstraní parkování na veřejné zeleni)  

6. Meziškolská (v prostoru za bytovými řadovými domy vybudovat zatravněná parkovací stání, což odstraní parkování 
na veřejné zelení) 

NÁVRH ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ 



PARKOVÁNÍ - 4. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Přítkovská 28 13 1 14 

Sobědružská 25 21 6 27 

Na Pěnkavce 0 18 1 19 

Na Kukačce 0 0 0 0 

Slavíkova 0 2 0 2 

Zvonková 0 0 1 1 

Zahradní 0 5 0 5 

K Hrázi 0 1 0 1 

Březový háj 0 3 2 5 

CELKEM 53 63 11 74 



Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa ve 4. oblasti: 
 

1. Sobědružská (při vybudování spojovací komunikace mezi ulicemi 

Sobědružskou a Na Pěnkavce v prostoru garáží naproti bytového domu počítat s 

vybudováním max. možného počtu parkovacích zálivových míst, což odstraní 

absenci míst či stání na zakázaných místech) 

NÁVRH ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ 



PARKOVÁNÍ - 5. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Přítkovská + krátká ulička 0 9 1 10 

Na Británce 0 1 0 1 

Lesní 0 2 0 2 

Horská 0 1 0 1 

Příčná 0 1 0 1 

Na Výslunní 0 4 0 4 

Skalní (vč. Hlavní na Krupku) 0 0 1 1 

Přítkovská (U Střelnice) 0 0 0 0 

CELKEM 0 18 2 20 



Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa v 5. oblasti: 
 

1. Přítkovská (vybudování parkovacího pruhu na protilehlé straně komunikace u 

řadové zástavby ve stoupání, což odstraní parkování na veřejné zeleni či 

zakázaných místech) 

2. Plánovaná výstavba domu pro seniory    (v projektové 

dokumentaci počítat i s potřebnými parkovacími místy pro návštěvníky či obyvatele) 

3. Silnice č. 253 směr Krupka      (v prostoru za zastávkou počítat se 

zálohou na veřejná parkovací místa pro návštěvníky akcí např. Rodeo apod.) 

NÁVRH ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ 



PŘEHLED PARKOVÁNÍ - CELKEM 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

1. oblast 102 112 2 114 

2. oblast 19 22 26 48 

3. oblast 97 115 44 159 

4. oblast 53 63 11 74 

5. oblast 0 18 2 20 

CELKEM 271 330 85 415 

Parkování v obci na veřejně přístupných 

místech denně využívá více jak 415 

vozidel, kdy nejméně 85 vozidel stojí na 

místech zakázaných či na veřejné zeleni.  



9. STATICKÁ DOPRAVA - ZÁVĚR 

       Zpracovaná analýza potvrzuje, že přes vybudované parkovací pruhy či 
parkoviště v ulicích Proboštovská, Kpt.Jaroše, Náměstí Svobody, 
Sobědružská, Přítkovská, nedošlo k odstranění nedostatku parkovacích 
míst, kdy více jak 20% vozidel stojících na veřejně přístupných místech 
využívá k stání zakázaná místa či veřejnou zeleň mimo pozemní 
komunikaci. 

 

Mezi lokality s potřebou okamžitého řešení patří: 
 

1. Dělnická ul.      (celková změna řešení v řadové zástavbě) 

2. Jabloňová ul.   (parkovací pruh u bytového domu) 

3. ul. Kpt.Jaroše  (rozšíření parkoviště mezi panelovými bytovými domy) 

4. Náměstí Svobody   (rozšíření a úprava parkovacích míst před Obecním úřadem – ostrůvky a počty) 

5. Přítkov – hlavní (dočasná úprava panelového stání do doby realizace projektu „Výhledy II“ 



      Dopravní komise provedla v měsíci září 2015 zhodnocení 
stavu pěší a kolové dopravy z mapových podkladů přičemž 
hodnotila místní síť v návaznosti na značené turistické a 
cykloturistické trasy, místní komunikace určené jako stezky pro 
chodce a cyklisty. 

      V měsíci březnu pak komise zpracovala analýzu současného 
stavu, přičemž zpracovala návrh lokalit s možným využitím pro 
vybudování stezek pro chodce a cyklisty ve smíšeném provozu, 
dále možnost napojení místních stezek na stávající či 
připravované trasy vyššího významu. Jako jediná část 
zpracovaných analýz nečlenila obec na více oblastí a hodnotila 
tuto část jako územně samosprávný celek.   

10. PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA 



ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA  

Pro zpracování této analýzy byl hodnocen stav obce jako celku bez dalšího členění 



PĚŠÍ  DOPRAVA 

 K pěší dopravě je v současné době využíváno místních chodníků, kdy ze stavu 

Analýzy místních komunikací je patrná absence cca 2300 bm chodníků. Místem střetu 

pěší dopravy s ostatními druhy dopravy je využíváno několik místních přechodů pro 

chodce, nebo přecházení chodců mimo k tomu účelu značená místa.  

 Pro turistické účely chodců obec nedisponuje rozsáhlou sítí místních stezek pro 

chodce ani naučnými stezkami, dopravním značením místní úrovně je osazena pouze a 

to ve smíšeném provozu s cyklisty, alej propojující ulice Krátká a Panský Les, dále pak ve 

smíšeném provozu s cyklisty, ulice Proboštovský sad a Sobědružská, a to jako propojení 

Proboštovského parku a hráze Proboštovského rybníka. 

 Kombinace smíšeného provozu pěších a cyklistů se jeví výhodná zejména pro 

praktické vyloučení těchto druhů dopravy s ostatním silničním provozem a tím zvýšení 

bezpečnosti zranitelnějších účastníků.  



PĚŠÍ  DOPRAVA 

Smíšené stezky pro chodce a cyklisty: 

 

1) Alej ul. Krátká – Panský Les 

 

2) Po hrázi rybníka ul. Sobědružská – 

Proboštovský Sad 



PĚŠÍ  DOPRAVA - TURISTIKA 

Turistické trasy pro chodce: 

 

1) Teplice ul. Hrázní, žel.přejezd 

Proboštov, Proboštovský Sad, hráz 

Proboštovského rybníka, ul. 

Sobědružská, Březový háj, Vrchoslav 

šroubárna, Kupka ul. Husitská, Komáří 

vížka 



KOLOVÁ  DOPRAVA 

  Kolová doprava v současné době využívá běžné silniční sítě se smíšeným 
provozem. Jako místo střetu cyklistické dopravy s ostatními druhy dopravy je využíváno 
křižovatek na místních komunikacích, či procházejících komunikací II. a III. třídy ve 
vlastnictví a správě Ústeckého kraje.  

  Pro turistické účely cyklistů obec nedisponuje rozsáhlou sítí místních stezek pro 
cyklisty, dopravním značením místní úrovně je osazena pouze a to ve smíšeném provozu 
s chodci, alej propojující ulice Krátká a Panský Les, dále pak ve smíšeném provozu s 
chodci, ulice Proboštovský sad a Sobědružská, a to jako propojení Proboštovského parku 
a hráze Proboštovského rybníka. 

  Kombinace smíšeného provozu pěších a cyklistů se jeví výhodná zejména pro 
praktické vyloučení těchto druhů dopravy s ostatním silničním provozem a tím zvýšení 
bezpečnosti zranitelnějších účastníků.  

   



KOLOVÁ  DOPRAVA - CYKLOTURISTIKA 

 Dopravní a rekreační funkce i pro volnočasové aktivity dětí i 
dospělých s oddělením provozu kol je částečně využíváno 
napojení na procházející cyklotrasy 3087 Dubí-Krupka, 3010A 
Příhraniční hornická, 23 Cínovec-Komáří Hůrka, A3 
Krušnohorská magistrála. Řada těchto tras je dosažitelná jen po 
značně náročném stoupání, či využití přepravy kol na Lanové 
dráze v Krupce, nebo přepravu kol na zavedených cyklobusech 
dopravce ARRIVA Teplice s.r.o. 

  

  



KOLOVÁ  DOPRAVA - CYKLOTURISTIKA 

Cyklistické trasy: 

 

3087 – Dubí, Běhánky, 

Proboštov, Přítkov, 

Vrchoslav, Kupka 

škola  



KOLOVÁ  DOPRAVA 

 Pro rozšíření využití tohoto druhu dopravy jak pro běžné využití při cestách do zaměstnání či škol, 
ale i rekreační účely se nabízí budování místních stezek se smíšeným provozem kolové a pěší 
dopravy a to zejména v lokalitách: 

 

1) Kolem rybníka a parku zpevněný asfaltový povrch s pracovním názvem „Proboštovská 
osmička“ s možným využitím i pro inline bruslaře 

2) Kolem Proboštova- napojení na Proboštovskou osmičku, Proboštovský sad,  U vodárny, 
Růžová, Javorová, Angerová, Kpt.Jaroše, Meziškolská, Krátká, spojení s Panským 
lesem, Dělnická, horní spojení s Přítkovskou, Na Kukačce, Březový háj, dolní spojení 
se zahrádkářskou kolonií a Proboštovským rybníkem, s pracovním názvem 
„Proboštovský věnec“ 

3) Síť páteřních smíšených stezek pro chodce a cyklisty z jednotlivých částí obce k Základní 
škole s pracovním názvem „Do školy na kole“ 

4) Napojení místních stezek na stávající či připravované cyklotrasy s napojením na okolní 
partnerské obce a města, kde lze při financování využít společných projektů Místních 
akčních skupin či aktivity okolních měst (MASk Cínovecko, projekt Barbora – Lanová 
dráha)  



KOLOVÁ  

DOPRAVA 

NYNÍ 



KOLOVÁ  

DOPRAVA 

NÁVRH 



OKOLNÍ CYKLOTRASY – VARIANTA 1 

BARBORA – LANOVÁ DRÁHA 
Trasa prochází obcí: 

 Od železničního přejezdu – ul. 

Proboštovská – parkem – po 

hrázi Proboštovského rybníka – 

ul. Sobědružská – ul. Březový 

Háj – dále na Krupku přes 

Pátou šachtu, podél horní trati v 

Krupce k Lanové dráze 

Výhody varianty pro obec: 

• Částečné zbudování vnitřního 

záměru obecní stezky 

„Proboštovská osmička“ 

• Vyloučení cyklistů z 

nejfrekventovanější dopravy 

• Místní šetření při schvalování 

• Zkrácené napojení na Krupku 

přes méně zájmovou oblast 

 

Nevýhody varianty pro obec: 

• Zvýšení pohybu transitujících 

cyklistů v klidové zóně obce 

 



OKOLNÍ CYKLOTRASY – VARIANTA 2 

BARBORA – LANOVÁ DRÁHA 
Trasa prochází obcí: 

 Od železničního přejezdu – ul. 

Proboštovský Sad – parkem – 

po hrázi Proboštovského 

rybníka – ul. Sobědružská – 

Rudné Doly Sobědruhy – dále 

na Krupku přes Prokopku 

Výhody varianty pro obec: 

• Místní šetření při schvalování 

• Napojení na centrum Krupky 

 

Nevýhody varianty pro obec: 

• Zvýšení pohybu transitujících 

cyklistů v klidové zóně obce 

• Minimální zbudování obecní 

stezky 

• Minimální využití nezájmové 

oblasti Pátá šachta 

• Omezené prostorové řešení v 

ul. Proboštovský Sad při využití 

dopravy v klidu - parkování  

 



OKOLNÍ CYKLOTRASY – VARIANTA 3 

BARBORA – LANOVÁ DRÁHA 
Trasa prochází obcí: 

 Od železničního přejezdu – ul. 

Proboštovská – Nám. Svobody 

– Přítkovská – Na Kukačce – 

Šroubárna Krupka – Krupka 

podél trati až k Lanové dráze 

Výhody varianty pro obec: 

• Místní šetření při schvalování 

• Napojení na zájmovou 

turistickou oblast Husitská… 

• Napojení na stávající cyklotrasu  

 

Nevýhody varianty pro obec: 

• Zvýšení pohybu transitujících 

cyklistů v nejfrekventovanějším 

zatížení obce 

• Mimo zájmové směry obce 

• Nevyužití nezájmové oblasti 

Pátá šachta 

• Omezené prostorové řešení v 

ul. Proboštovská při využití 

dopravy v klidu - parkování  

 



       Zpracovaná analýza stavu pěší a kolové dopravy 

potvrzuje, že tyto druhy dopravy jsou dosud na okrajovém 

zájmu, chybí propagace a účelová motivace pro všechny 

generace, stav společné dopravy s ostatními druhy na 

stávající silniční síti ale oprávněně vzbuzuje obavy o 

bezpečnost pěší a kolové dopravy a brání většímu 

rozmachu zejména u kolové dopravy.  

 
 

10. PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA - ZÁVĚR 



Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení stavu pěší a kolové 
dopravy dopravní komise navrhuje 

 

1. Propagace pěší a kolové dopravy  (více dopravní problematiky do předškolních a školních 

zařízení, aktivní prezentace cyklistiky v rámci akcí pořádaných obcí – stánky, soutěže mladých cyklistů apod.) 

2. Zpracování plánu vybudování smíšených stezek   (postupné budování vnitřní 

místní stezky „Proboštovská osmička“, okruhu kolem Proboštova „Proboštovský věnec“, napojení na stávající 
trasy, úprava či změna dopravního značení (vodorovného i svislého) s možností vyloučení pohybu cyklistů s 
ostatními účastníky provozu, budování přejezdů pro cyklisty na nejfrekventovanějších komunikacích Kpt. Jaroše a 
Přítkovská, Sobědružská, vybudování páteřních místních stezek s využitím kolové dopravy pro cestu do školy, 
vytvoření podmínek pro úschovu kol ve školských zařízeních. 

3. Zajištění financování investic  (využít v maximální možné míře spolufinancování z 

rozvojových projektů s omezením podílu financování z rozpočtu obce) 

4. Zintenzivnění součinnosti s okolními obcemi a městy  

 (podíl na projektu budování a napojení na stávající cyklotrasy) 

10. PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA - ZÁVĚR 



ČASOVÉ  ČLENĚNÍ  REALIZACE  ZMĚN 

 Krátkodobý plán - KP 
 financování zejména z prostředků obce v horizontu do 2 let  

 

 Střednědobý plán - SP 
 financování v kombinaci prostředků obce a dotačních titulů, akce vyžadující stavební 

či náročnou administrativní připravenost, horizont 2-5 let 

 

 Dlouhodobý plán - DP 
 financování v kombinaci prostředků obce a dotačních titulů, akce vyžadující změnu 

územního plánu, rozsáhlou stavební a administrativní připravenost, horizont 5-10 let 

 



PLÁN  DOPRAVNÍCH  INVESTIC 

     Ulice v prioritním členění Rozsah   Termín        Náklady 

1. Na Šindelce       (dobudování 50m chybějící části vozovky Š:6m)       KP                924 tis. 

2. Horská, Příčná (dobudování 70 m chybějící části vozovky + povrchy)       KP             1.900 tis. 

3. Meziškolská (dobudování 20 m chybějící části chodníku k jídelně)       KP                  46 tis. 

4. Na Lučinách    (vybudování 300m nové vozovky Š:4,5m)       KP             4.158 tis. 

5. Dělnická  I.       (vybudování 490 m chodníku a parkovacích kapacit)       SP             1.162 tis 

6. Přítkovská   (vybudování víceúčelového 730 m spojení s Přítkovem)    DP             1.695 tis 

7. Zahradní   (dobudování 15m chybějícího chodníku  Š:1,5m       KP                 35 tis. 

8. Levandulová (výměna 50 m poškozeného povrchu v horní části)       KP               770 tis. 

9. Březový háj II.  (výměna 150m poškozeného povrchu vozovky)       DP               375 tis. 

10. Dělnická II.  (dobudování 60m chybějícího chodníku v horní levé části) SP               140 tis.          

 

 



PLÁN  DOPRAVNÍCH  INVESTIC 

     Ulice v prioritním členění Rozsah   Termín        Náklady 

11. Jasanová     (chybějící 170m spojení s ul. Kpt.Jaroše Š:4,5m+chodník)   SD                2.620 tis. 

12. Růžová  (dobudování 200 m chybějícího chodníku)         SD                   464 tis. 

13. Angerová  (dobudování 350 m chybějící vozovky)          SD                4.850 tis.    

14. Na Pěnkavce VI. (dobudování  150 m chybějícího chodníku od Sobědr.)         SD                   348 tis. 

15. Růžová  (chybějící 140 m spojení s ul. U Vodárny Š:6m+chodník)     DD                2.587 tis. 

16. Přítkov hlavní (dobudování  200 m chybějícího chodníku k ul. Skalní)        SD                   465 tis. 

17. K Hrázi  (dobudování 50 m chybějícího chodníku Š:1,5m)         SD                   116 tis. 

18. Na Pěnkavce IV.  (výměna 120m dočasného povrchu vozovky)          SD                   300 tis. 

19. Ptačí   (chybějící 130 m spojení Sobědružská x Na Pěnkavce Š:4m) DD                 1.602 tis. 

20. Panský Les    (výměna 250 m dočasného povrchu vozovky Š:4m +chod)  SD                3.080 tis.           



PLÁN  DOPRAVNÍCH  INVESTIC 

     Ulice v prioritním členění Rozsah   Termín        Náklady 

21. Chrpová    (chybějící 90m vozovky s ul. Na Šindelce)        KD               1.248 tis. 

22. Březový Háj III. (výměna 250 m poškozeného povrchu)         DD                  563 tis. 

23. Rovná  (dobudování 160 m chybějící vozovky)         DD               2.220 tis.  

24. Na Kukačce (dobudování  60 m chybějící vozovky s ul. Na Pěnkavce)   DD                  832 tis. 

25. Na Lučinách (dobudování 70 m chybějící horní části vozovky pod tratí)  SD                  970 tis. 

26. Na Kukačce (vybudování cyklostezky v rámci projektu Sáňkovací kopec) KD 

27. Park a rybník (vybudování smíšené cyklostezky - Proboštovská osmička) SD               4.200 tis. 

28. Krátká  (dobudování smíšené cyklostezky s ul. Panský Les)          SD               1.200 tis. 

29. Pod hrází  (dobudování smíšené cyklostezky s ul. Sobědružská)         DD                  600 tis. 

30. Přítkovská x Na Lučinách (dobudování spojení smíšené cyklostezky)    DD               1.680 tis. 

 



PLÁN  DOPRAVNÍCH  INVESTIC 
        Parkování v ulici  Rozsah   Termín        Náklady 

1. Nám.Svobody  (úprava členění a ostrůvků parkoviště u Pošty)              KP                 150 tis.  

2. Hasičská  (vybudování 8 stání za Restaurací Bašta)              SP                 375 tis. 

3. Tichá  (vybudování 6 stání v projení s ul. Proboštovská)              DP                 150 tis. 

4. Proboštovský Sad (vybudování  podélného parkovacího pruhu se svodidly)         SP                 500 tis. 

5. U Vodárny  (vybudování 8 stání mezi obytnými domy)                 SP                 450 tis.       

6. Zemská  (vybudování podélného parkovacího pruhu)         SP                 300 tis. 

7. Dělnická  (vybudování střídavých podélných parkovacích pruhů)       SP v rámci akce komunikace 

8. Na Lučinách  (vybudování podélných parkovacích pruhů)         SP  v rámci akce komunikace 

9. Kpt. Jaroše  (rozšíření počtu parkovacích míst mezi obytnými domy)        SP                150 tis.  

10. Kpt. Jaroše  (dobudování příčných stání na odbočkách u jídelny a naproti Baště)            DP  v rámci akce chodník 

11. Jabloňová  (vybudování podélného parkovacího pruhu před obytným domem)      SP                  75 tis. 

12. Ptačí  (vybudování podélného parkovacího pruhu naproti obytného domu)      DP                180 tis. 

13. Přítkov hlavní ul. (vybudování podélného parkovacího pruhu naproti řadové zástavby)           SP                150 tis. 



PLÁN  ÚDRŽBY A OPRAV V DOPRAVĚ 

              Termín  KDO 

1. Aktualizace Pasportu komunikací a DZ   do 31.12.2015 OÚ 

2. Výběr dodavatele dopravního značení  do 31.12.2015 OÚ + DK 

3. Výběr projektanta dopravních investic  do 31.12.2015 OÚ + DK 

4. Výběr auditora místních komunikací a DZ  do 31.1.2016 OÚ + DK 

5. Výběr dodavatele vysprávek povrchů  do 31.3.2016 OÚ + DK 

6. Provedení periodických prohlídek MK a DZ  ročně 2.měsíc OÚ 

7. Zaslání požadavků na opravy silnic ve správě SÚS ročně - průběžně OÚ 

8. Zpracování ročního plánu oprav MK a DZ  ročně 3.měsíc OÚ + DK 

9. Realizace oprav MK a DZ   ročně 4.-8.měsíc OÚ 

10. Aktualizace plánu zimní údržby MK   ročně 10.měsíc OÚ 

11. Aktualizace Pasportu MK a DZ   ročně 11.měsíc OÚ 

12. Inventarizace MK a DZ    ročně do 31.12. OÚ 

 
 



ZÁVĚR - SILNIČNÍ  DOPRAVA 

A. Silniční doprava 
I. Individuální osobní doprava (v dlouhodobém horizontu se očekává nárůst v řádu desítek procent, nutné plánování 

parkovacích kapacit a přijetí opatření ke zklidnění dopravy a částečné omezení transitujících vozidel)  

II. Nákladní doprava  (jako transitující komunikaci je třeba zohledňovat silnici č. II/253 v Přítkově, aktivně žádat majitele a 
správce k provedení nutných úprav k rozšíření vozovky, vybudování chodníku pro občany v ul. Skalní, dle ÚP nejsou vyčleněny další 
lokality mimo průmyslovou zónu na Kpt. Jaroše a Zemská, jinde zajistit povolení vjezdu jen s výjimkou OÚ) 

III. Hromadná přeprava osob (neočekává se nárůst poptávky občanů po dopravní obslužnosti zajišťovanou Ústeckým 
krajem zejména z důvodu neatraktivnosti trasování a nutností přestupů, trvalým úkolem bude najít argumentaci ke změně této 
nevýhody např. napojení na plánovanou Unesco lokalitu Krupka, ve společném jednání žádat změnu stávajících tras např. pro 
horskou turistiku a cykloturistiku Krušné Hory – Moldava)  

IV. Pozemní komunikace (po zvýšených investicích k dobudováním komunikací dle předloženého plánu dopravních 
investic, lze očekávat následný pokles investičních potřeb do dopravy za předpokladu udržení stavu komunikací řádnou a 
pravidelnou údržbou a kvalitním prováděním oprav povrchů) 

V. Dopravní značení  (po zvýšených nákladech na doplnění chybějícího dopravního značení, lze plánovat omezené 
prostředky na běžnou údržbu, doporučuje se údržbu vodorovného značení rozdělit do lokalit a provádět periodické opravy s 
přihlédnutím k životnosti provedeného vodorovného značení) 

VI. Bezpečnost silničního provozu  (změnou osazení měření rychlostí a zahájením vytěžování dat o porušování 
pravidel silničního provozu lze očekávat pouze nepatrné zvýšení bezpečnosti, dalšími nástroji se mohou jevit zejména úpravy 
dopravního značení křižovatek s nejvyšší nehodovostí, aktivnější spolupráci při dohledu nad silničním provozem Policie ČR, 
zařazování preventivních akcí BESIPu a obdobných aktivit u předškolní a školní mládeže, ale i cyklistů  a dalších účastníků.    

 



ZÁVĚR - ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVA 

B. Železniční doprava 
I. Trať v provozu č. 130 Ústí n.L.-Chomutov 

I. Mezilehlá železniční zastávka Proboštov 

II. Trať mimo provoz č. 134?  Děčín-Oldřichov u Duchcova 
I. Plánované zahájení turistického provozu Děčín-Krupka (při úspěšném rozvoji plánované 

prodloužení provozu až do Duchcova) 

II. Při prodloužení provozu - vybudování zastávky Proboštov-Přítkov (dlouhodobý plán) 

III. Železniční přejezdy 
I. Chráněný se závorami ul. Proboštovská (místní komunikace) 

II. Chráněný se závorami ul. Zemská (místní komunikace na katastru města Teplice) 

III. Nechráněný ul. Přítkovská  (komunikace č. III/25344) 

IV. Nechráněný ul. Dělnická (místní komunikace) 

V. Nechráněný turistická trasa (zelená) za ul. Na Kukačce (nezpevněná cesta) 



ZÁVĚR - VODNÍ  DOPRAVA 

C. Vodní doprava 

 S ohledem na geografické podmínky a velikosti vodních ploch 

nelze o rozvoji tohoto druhu dopravy uvažovat 

 

I. Proboštovský rybník 
I. Možné využití k vodní turistice malými plavidly např. pramice 

    (střednědobý či dlouhodobý plán) 



ZÁVĚR - LETECKÁ  DOPRAVA 

D. Letecká doprava 

 S ohledem na členitost terénu a stávající územní plán obce nelze 

o rozvoji tohoto druhu dopravy uvažovat, nelze však vyloučit 

využívání vzdušného prostoru k leteckému sportu 

 

I. Katastr obce – pod Krušnými horami 
I. Letecké sporty pod záštitou SLZ (sportovně létajících zařízení) např. ultralehká 

letadla, závěsné kluzáky, rogala, paragliding, ultralehké vrtulníky apod.) 

    (bez účasti obce) 



ZÁVĚR - KOLOVÁ  DOPRAVA 

E. Kolová doprava  

I. Kola a koloběžky jako dopravní prostředek   
 (alternativa k cestě do práce, do školy, na mimoškolní aktivity s částečným vyloučením provozu kol 

mimo hlavní komunikace se sníženou bezpečností s napojením na cyklostezky a cyklotrasy) 

 

I. Koridory pro cyklisty s odděleným jízdním pruhem pro cyklisty 

    (Kpt.Jaroše po křiž. se Zemskou) 

II. Povolení jízdy cyklistů v protisměru u jednosměrných komunikací 

   (Meziškolská ul., ul. U Parku)   

III. Stezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců   

   (Proboštovská ul, Přítkovská ul.-Přítkov) 

III. Vybudování odstavných prostorů pro kola (škola, průmyslová zóna)  
 

  



ZÁVĚR - KOLOVÁ  DOPRAVA 

E. Kolová doprava  

II. Cykloturistika   
 (dopravní a rekreační funkce i pro volnočasové aktivity dětí i dospělých s oddělením 

provozu kol a napojením na cyklotrasy 3087 Dubí-Krupka, 3010A Příhraniční hornická, 
23 Cínovec-Komáří Hůrka, A3 Krušnohorská magistrála ) 

I. Stezky místní se smíšeným provozem kolové a pěší dopravy 
I. Proboštovská osmička  (kolem rybníka a parku) 

II. Proboštovský věnec  (kolem Proboštova- napojení na Proboštovskou osmičku, 
Proboštovský sad,  U vodárny, Růžová, Javorová, Angerová, Kpt.Jaroše, Meziškolská, Krátká, 
spojení s Panským lesem, Dělnická, horní spojení s Přítkovskou, Na Kukačce, Březový háj, 
dolní spojení se zahrádkářskou kolonií a Proboštovským rybníkem) 

  

II. Cyklotrasy s napojením na okolní partnerské obce a města 

 s využitím společných projektů Místních akčních skupin (MASk Cínovecko),    
plánovaná cyklotrasa: Oldřichov Barbora - Teplice - Proboštov - Krupka Lanová dráha  



ZÁVĚR - PĚŠÍ  DOPRAVA 

F. Pěší doprava 
I. Chodníky 

I. Analýza stavu chodníků 

II. Plán výstavby, údržby a oprav chodníků 

II. Přechody pro chodce 
I. Analýza stavu přechodů 

II. Plán výstavby, úprav, údržby a oprav přechodů  

III. Smíšené stezky pro chodce a cyklisty 
I. Proboštovská osmička (kolem rybníka a parku) 

II. Proboštovský věnec (kolem Proboštova) 

III. Přítkovská ul. - Přítkov 

IV. Proboštovská - U parku - škola 

IV. Kolečkové prostředky (kočárky, vozíky, brusle – na smíšených stezkách) 

V. Turistika (údržba a rozšíření sítě turistických stezek se zvýšením atraktivnosti lokality i pro cestovní ruch, 
  vybudování tématické naučné stezky) 

 



ZÁVĚR – DOPRAVA ZVÍŘECÍ SILOU 

G. Doprava zvířecí silou 
 S ohledem na postupně rozšiřující se aktivity v oblasti chovu koní, nejen v naší ale i 

okolních obcích a městech, lze očekávat i rozvoj tohoto druhu dopravy 

I. Jízda na zvířatech 

I. Vymezení tras a lokalit rozvoje (mimo zpevněné cesty a cyklostezky) 

II. Agroturistika      (za Teplárnou, Krátká za CAO, Přítkovská)  

III. Sportovní a volnočasové aktivity 

I. Cvičiště, rodeo…    (Přítkov, Krátká za CAO, Přítkovská) 

IV. Potahové prostředky  (omezený provoz na pozemních  

     komunikacích, akce pořádané či schválené OÚ) 



      Koncepce řešení dopravy předkládá hodnocení stavu oblasti dopravy 
v celé její šíři oblastí, ukazuje objektivní obraz oblasti dopravy jako 
významné složky běžného života občanů Proboštova a Přítkova. 
Poukazuje na nedostatky, či pochybnosti ve správě územního 
samosprávného celku k zajištění nápravy. Zejména však zpracovává 
komplexní návrh hlavních směrů rozvoje dopravy v obci, s časovým 
členěním výhledu a plánů v horizontu roku 2025, ale i vzájemnou 
koordinaci oblastí dopravy jako oborového celku. 

      Předložený materiál je podkladem pro rozhodnutí Zastupitelstva obce 
k vydání usnesení schvalující „Koncepci řešení dopravy jako základní 
dokument směru rozvoje dopravy v obci, jako závazný materiál pro 
rozhodování Obecního úřadu v oblasti dopravy a podklad k aktualizaci 
Územního plánu na nastávající období“.  

ZÁVĚR 



Zpracovala dopravní komise obce Proboštov, 

 jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva obce. 

Obec  PROBOŠTOV 


