
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 17.12.2015 
ZM 15 10 05 03 

Název: Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Děčín projednalo zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze 
dne 05.11.2015 a tento 
 
b e r e   n a   v ě d o m í . 
 
 
 

 
 
Stanovisko: 
Doporučuje se zastupitelstvu města vzít na vědomí zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru 
Dolní Žleb ze dne 05.11.2015. 
 
 
 

Cena:  

Návrh postupu: Doporučuje se vzít na vědomí 

 

 
 
 
Důvodová zpráva: 
Viz příloha - zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 05.11.2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: 
Aleš Suchopárek 
předseda Osadního výboru Dolní Žleb 

  

Předkladatel: 
Aleš Suchopárek 
předseda Osadního výboru Dolní Žleb 

  

Počet příloh: 2   

 



Osadní výbor Dolní Žleb 

Zápis č. 4/2015 z jednání OV, dne 05. 11. 2015 v 19:00 hod. v restauraci Dolní Grund 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 1) Zahájení 

  2) Dopravní značení   

  3) Převod části soukromého pozemku do majetku města 

  4) Oprava stezky pro pěší  

  5) Vnitřní komunikace v obci 

  6) Přívoz 

  7) Veřejné osvětlení u přívozu 

  8) Požární nádrž 

  9) Obnova autobusové zastávky  

        

K bodu 1) 

Zahájení jednání provedl předseda Osadního výboru pan Aleš Suchopárek. Jednání bylo přítomno 

všech pět členů Osadního výboru. Osadní výbor je usnášeníschopný.  

K bodu 2)  

Citace z bodu 2) zápisu OSV č. 3 ze dne 14.7.2015: 

„Zajistit umístění svislého dopravního značení „slepá ulice“, a to za křižovatku nad železničním 

viaduktem v lokalitě Dolní Žleb – zastávka, ve směru vozovky vedoucí na konec obce k čp. 1. Důvodem 

je upozornění a eliminace rostoucího množství účastníků silničního provozu, kteří se mylně snaží 

dostat směrem do Děčína přes neprůjezdnou lesní cestu vedoucí nad železničním koridorem. 

Zajistí: p. Randák“ 

Požadavek byl sice řešen promptně, ale dle našeho názoru zcela nedostatečně a neúčelně. Umístění 

směrové značky pro cyklisty, která značí směr cyklostezky, případně cyklotrasy není pro ostatní 

účastníky silničního provozu žádným řešením. Je třeba dořešit značením, které je určující zejména pro 

motorová vozidla. 

Zajistí: p. Randák 

 

 

K bodu 3) 

Osadní výbor byl osloven spolumajitelem nemovitosti čp. 46, a to v záležitosti nedořešených 

majetkových vztahů souvisejících s pozemkem st.p.č. 138 k.ú. Dolní Žleb. Jedná se o záležitost z roku 

2008, kdy došlo k opravě (rozšíření) opěrné zdi místní komunikace. Rozšířením opěrné zdi došlo ke 

zmenšení výměry výše uvedené stavební parcely, ani by došlo k následnému vyhotovení nového 

geometrického plánu a finančnímu, či jinému vypořádání s majiteli parcely, jak bylo původně 

přislíbeno v zápisu z jednání dne 17.9.2008. 

Zajistí: p. Suchopárek 

 



K bodu 4) 

Citace z bodu 4) zápisu OSV č. 3 ze dne 14.7.2015: 

„Na základě požadavku místních občanů zjistit aktuální stav ve věci opravy zdevastované místní 

komunikace pro pěší, vedoucí od železniční stanice Dolní Žleb směrem ke státní hranici. Komunikace 

byla vážně poškozena firmou STRIX při zajišťování přesunu materiálu v rámci sanace skalních masivů 

nad železničním koridorem. Tato problematika se táhne řadu let zpětně bez jakéhokoliv viditelného 

výsledku. Průběh ani výsledek komunikace mezi OMH Děčín – Ing. P. Mička a firmou Strix nemá 

Osadní výbor k dispozici.“ 

Dle e-mailové komunikace byla oprava v omezeném rozsahu přislíbena Správou pozemních 

komunikací města – Ing. Kálecká v roce 2016. 

  

K bodu 5) 

Vnitřní komunikace v městské části Dolní Žleb 

V návaznosti na bod č. 5) ze zápisu OSV č. 3 ze dne 14.7.2015 bylo členy Osadního výboru provedeno 

místní šetření za účelem zmapování a vytipování nejvíce poničených úseků místní komunikace. Na 

základě uvedeného byla zpracována písemná zpráva včetně fotodokumentace, která tvoří přílohu 

tohoto zápisu z jednání OSV.  

 

Osadní výbor tímto žádá, aby po desetiletích faktického opomíjení existence zmiňované komunikace, 

byla situace co nejdříve řešena, a to komplexně, efektivně a smysluplně. Občasné lokální záplatování 

zborcených panelů živičnou směsí nepostačuje ani k udržení již tak dost zoufalého stavu. Situaci je 

nezbytné řešit skutečně od základu. Lokalita Dolního Žlebu má specifické poměry i rozměry a situaci 

je třeba řešit ve spolupráci s místními občany, kteří jsou obeznámeni s historií a vývojem místa a 

možnostmi a potřebami zachování dopravní obslužnosti při provádění inženýrských prací.  

 

Za účasti a ve spolupráci s Osadním výborem žádáme o: 

 provedení místního šetření a posouzení statiky jednotlivých úseků 

 vypracování projektové dokumentace a rozdělení díla do dílčích celků, které by bylo možné 

realizovat postupně v jednotlivých letech 

 alokaci finančních zdrojů v rozpočtu města pro každý dílčí celek a rok jeho realizace 

 

Vzhledem k tomu, že financování opravy komunikace není možné zajistit z jiných zdrojů než 

z rozpočtu města, jsme přesvědčeni, že námi navrhovaný způsob je jediný, jak dosáhnout nápravy 

současného stavu. 

 

Lokalita Dolního Žlebu je obecně všem „dobrá“, pokud chtějí vyrazit za relaxací na kolo, či brusle, ale 

ve chvíli, kdy je potřeba do lokality investovat významnější prostředky pro běžný život lidí, kteří zde 

trvale žijí, je tato naprosto opomíjena. Z pohledu místních obyvatel se stává lokalitou zcela 

vyloučenou a v očích těch, co mají zodpovědnost pak trvale problematickou a nepříjemnou.  

 

Jsme přesvědčeni, že není možné na jedné straně vyzdvihovat přínosy růstu cestovního ruchu, 

rostoucí oblíbenost regionu a z toho plynoucí příjmy a na druhé straně donekonečna opomíjet 

legitimní potřeby obyvatel, jichž se první stránka věci negativně dotýká (ztížený přístup k vlastním 

nemovitostem, vliv nárůstu turismu spojený s absencí sociálního zázemí, faktický víkendový a 

každodenní prázdninový dopravní kolaps v lokalitě, atd.). 



Osadní výbor je připraven v dané záležitosti úzce spolupracovat s jednotlivými odbory města, jakmile 

k tomu bude z jejich strany sebemenší vůle. 

 

Zajistí: p. Randák, p. Suchopárek 

 

K bodu 6) 

Osadní výbor vyjádřil značné znepokojení nad aktuálním vývojem situace kolem přívozu v Dolním 

Žlebu. Ani na druhý pokus se nepodařilo výběrovým řízením zajistit dodavatele nového přívozu. 

Stávajícímu přívozu, který skutečně není v dobrém stavu, končí provozní způsobilost na konci března 

2016. Vzhledem k zadávacím podmínkám výběrového řízení je již prakticky nemožné, aby do výše 

uvedeného data byl v provozu přívoz nový.  

Nebude-li zajištěna alternativní přeprava (funkční přívoz) v období plánované rekonstrukce vozovky 

v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb (2016), která se neobejde bez úplných uzavírek, bude to mít velmi 

nepříjemný dopad na zásobování, obslužnost městské části i cestovní ruch obecně. 

Osadní výbor tímto apeluje na všechny zúčastněné strany, aby této problematice věnovaly maximální 

pozornost a úsilí, aby se tak předešlo zbytečným komplikacím. 

 

K bodu 7)  

Lampa veřejného osvětlení u přívozu neslouží požadovanému účelu, kterým by mělo být osvětlení 

křižovatky a zejména nájezdu na přívoz. Řešením by měla být výměna svítidla za jiný typ, nejlépe 

směrový. Provozovatel nemovitosti, na které je svítidlo umístěno, se nebrání jeho přesunu na jiné 

místo, a to ani v rámci objektu. 

Zajistí: p. Švihnos 

 

K bodu 8) 

V létě 2015 byla opravena a opětovně zprovozněna požární nádrž umístěná mezi čp. 11 a čp. 85. 

Nádrž byla původně vystavěna v rámci akce „Z“ v 80. letech minulého století. O její opravu se nyní 

postarali členové Občanského sdružení Dolní Žleb, a to zcela ve vlastní finanční režii. Požární nádrž o 

obsahu cca 50m3 je tedy po delší době opět plně funkční. 

Osadní výbor tímto navrhuje, aby uvedená požární nádrž byla oficiálně evidovaná a spravována jako 

vodní zdroj pro Hasičský záchranný sbor. 

Zajistí: p. Švihnos 

 

 

K bodu 9) 

Citace z bodu 4) zápisu č. 1/2015 a z bodu 7) zápisu 2/2015 OSV: 

„Stále častěji je vznášen požadavek na obnovení autobusové zastávky u převozu na pravém břehu 

Labe vedle podniku Rio Relax. Požadavek je vznášen jak ze strany místních občanů, pracujících ve 

Hřensku, tak zejména ze strany turistů, kteří postrádají logické napojení na převoz v Dolním Žlebu.“  

„Na předcházejícím jednání OV deklarován zájem o obnovení autobusové zastávky u přívozu na 

pravém břehu Labe. Žádost byla podána k Magistrátu města Děčín. Věc bude řešit dopravní 

inspektorát PČR.“ 

K uvedené záležitosti postrádá Osadní výbor relevantní zpětnou vazbu. 

V návaznosti na výše uvedené Osadní výbor navrhuje, aby kromě požadované obnovy autobusové 

zastávky (v obou směrech jízdy) byl v daném místě zřízen přechod pro chodce a trvale snížena 

maximální povolená rychlost motorových vozidel na 30 - 50km/h, dle posouzení Dopravního 

inspektorátu. Navrhovaná opatření významně přispějí ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků 



silničního provozu a k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Uvedené místo je důležitou spojnicí pro 

turisty mezi lokalitou Dolní Žleb a vyhlídkou na Belvedéru. Jen za období 1-9/2015 bylo i přes 

nepříznivé plavební podmínky převezeno přívozem v Dolním Žlebu přes 3.000 pěších turistů, z nichž 

drtivá většina využívá zmíněnou spojnici a je nucena přecházet frekventovanou komunikaci. Další 

min. 2.000 turistů využívá možnosti parkovaní u sjezdu z hlavní komunikace k přívozu a opět 

přecházejí frekventovanou komunikaci směrem k Belvedéru. Snížení max. povolené rychlosti také 

usnadní bezpečnější odbočování motorových vozidel k přívozu, a to v obou směrech. 

Zajistí: p. Randák 

 

 

 

 

V Dolním Žlebu, 18. 11. 2015 

 

Zapsal:  Aleš Suchopárek, v.r. 

 Předseda Osadního výboru Dolní Žleb 

 

 

 

Přílohy: 

1) Zpráva o stavu vybraných úseků místní komunikace v Dolním Žlebu 

2) CD s fotodokumentací stavu místní komunikace 

 



Statutární město Děčín 

P R E Z E N Č N Í   L I S T I N A 

 

z jednání komise/výboru …………Osadní výbor Dolní Ţleb…………………………………….,  

konané/konaného dne ……………05.11.2015……………………………………………………. 

místo konání …………….……….…Restaurant Dolní Grund…………………………………… 

v době od 19:00 do 21:00  

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci ..…..…….. 2015 ……………. hodin 
(uvést počet hodin). 
 
 

Členové komise/výboru: 

Jméno, příjmení Podpis 

Aleš Suchopárek v.r. 

Jan Švihnos v.r. 

Olga Kmínková v.r. 

Jaroslav Forejt v.r. 

Pavel Randák v.r. 

  

  

  

  

  

 

Přizvaní hosté: 

Jméno, příjmení Podpis 

  

  

  

 
 
 
 
 
Za správnost: ……………………………… 
 































 





























































































 


