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Rychnov u Jablonce nad Nisou – nový p řístup do pr ůmyslové zóny 

Rychnov u Jablonce nad Nisou – dopravní úpravy 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
 
 
Místo jednání:   Husova 490 

46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou 
  
Datum:    9. 12. 2016 
  
Čas:      10:00 
 
Účastníci: Bc. Tomáš Levinský - starosta  

 Ing. Martin Vágner  

 Ing. Miroslav Hanžl  

 Bc. Helena Bulířová  

Projednání studií vedených pod názvem Rychnov u Jab lonce nad Nisou – nový p řístup 
do pr ůmyslové zóny a Rychnov u Jablonce nad Nisou – dopra vní úpravy. 
 
 
• Zhotovitelem nového přístupu do průmyslové zóny, pro objednatele Město Rychnov u J. n. 

N. je Valbek, spol. s r. o.. Zhotovitelem dopravních úprav, pro objednatele Město Rychnov 
u J. n. N. je Bc. Helena Bulířová. 
 

• Na úvod seznámil hlavní inženýr projektu nového přístupu do průmyslové zóny se stavem 
přípravy studie. 
 

• Nový přístup do průmyslové zóny: 
Starosta Bc. Tomáš Levinský upozornil na možné problémy s hlukem od kamionové 
dopravy v případě vedení dopravy blíže k obytné zástavbě. Ing. Miroslav Hanžl zmínil 
možný problém s velikými podélnými sklony na navrhované komunikaci, a to zvláště 
v dnech sněhových kalamit. Bylo domluveno, že bude prověřena i varianta, kdy by nová 
přístupová komunikace vedla přes pozemky č. 550, 551, 614, 615, 616, 617. Zároveň 
bude ponechán stávající vjezd do průmyslové zóny pro případ kalamitních dnů. 
 

• Dále seznámila hlavní projektantka dopravních úprav ve městě Rychnov u J. n. N. 
s návrhy studie. 

 
• Ostatní dopravní úpravy ve městě: 

Navržené úpravy budou sjednoceny podle aktuálních, již připravených úprav a budou 
vzaty jako inspirace pro další jednání. 

 
• Propojení s obcí Pulečný: 

Starosta Bc. Tomáš Levinský zmínil zamýšlené propojení centra města Rychnova u J. n. 
N. s obcí Pulečný. Úkolem bude propojit město Rychnov s obcí Pulečný nejen chodníkem, 
ale i nějakým druhem procyklistické úpravy stávající silnice III. třídy číslo 28711. 
 

  

 
Zaznamenala: 
Bc. Helena Bulířová 
 


