
Zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpe čnost 
 konané dne 16.04.2015 ve velké zasedací místnosti budovy M ěstského ú řadu 

Mnichovo Hradišt ě od 18:00 hodin do 19:50 hodin.  
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Upozorn ění: 

Následující text je určen pouze pro členy Komise pro dopravu a bezpečnost, členy obecních orgánů, 
příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly 
být zveřejněny před konečným usnesením příslušného orgánu obce. Po projednání zápisu na jednání 
Rady města a schválení jeho zveřejnění bude zápis umístěn na webových stránkách Města Mnichovo 
Hradiště. 

Přítomni: JUDr. Josef Forst, Petr Havel, Bc. Aleš Janatka (předseda komise), Ondřej 
Knobloch, Ing. Miroslav Kolomazník, Bc. Václav Kraus, Robin Panuš, Ing. Jiří 
Plíhal, Mgr. Jan Podlipský, Ing. František Rameš, 

Omluveni: Ing. Jaroslav Semler, Ing. Jiří Haman, Bc. Vojtěch Spolek 

Nedostavili se: Jiří Brož, Bc. Milan Kubín 

Hosté:  Mgr. M. U., Ing. Pavel Král 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Představení, doplnění a schválení programu

2. Zpětná vazba z Rady města, pravidla pro komunikaci

3. Zpráva pracovní skupiny pro motorovou a nemotorovou dopravu

4. Zpráva pracovní skupiny pro bezpečnost

5. Zpráva pracovní skupiny pro mezinárodní letiště v Hoškovicích

6. Dotované autobusové linky

7. Dopravní bezpečnost v obcích – grant Škoda AUTO a.s.

8. Úprava ulice Jiráskova – připomínky k projektu

9. Požívání alkoholických nápojů na veřejnosti – návrh obecně závazné vyhlášky obce

10. Parkování ve městě – nedodržování, parkovací karty, kontroly, LKW Penny

11. Nesprávné parkování při úklidu – zpráva MP

12. Stav řešení problematiky v Orlické ulici

13. Bezpečnost na dětských hřištích

14. Různé

1. Představení, dopln ění a schválení programu

Předseda komise po úvodním slovu seznámil přítomné členy s navrženým programem jednání. Návrhy na 
doplnění programu jednání nebyly podány. Program jednání byl schválen. 

2. Zpětná vazba z Rady m ěsta, pravidla pro komunikaci

Byla projednána zpětná vazba Rady města k usnesením komise obsažených v zápisech z jednání 
konaných dne 5. a 26. února 2015. 
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3. Zpráva pracovní skupiny pro motorovou a nemotorovou dopravu

Proběhla schůzka s Bc. Milanem Kubínem ve věci cyklostezek. Pracovní skupina pro motorovou a 
nemotorovou dopravu doporučuje zahrnout zřízení cyklostezek do projektu rekonstrukce silnice II. třídy 
č. 610. Pan Ing. Král informoval, že úprava projektu (zahrnutí cyklostezek) by vyžadovala částku přibližně 
200.000 Kč. 

Plánovaná schůze projektanta na Krajském úřadu Středočeského kraje k rekonstrukci silnice II. třídy 
č. 610 doposud neproběhla. 

4. Zpráva pracovní skupiny pro bezpe čnost

Připravuje se koncepce Městské policie Mnichovo Hradiště. 

5. Zpráva pracovní skupiny pro mezinárodní letišt ě v Hoškovicích

Bez nových informací. 

6. Dotované autobusové linky

Bez nových informací. 

7. Dopravní bezpe čnost v obcích – grant spole čnosti Škoda AUTO, a. s.

Projekt se připravuje, bez nových informací. 

8. Úprava ulice Jiráskova – p řipomínky k projektu

Pan Ing. Král představil projekt úpravy ulice Jiráskova – jedná se zejména o obnovu kompletního krytu 
vozovky od křižovatky s ulicí Obránců míru (vč. části ulice Obránců míru - před vjezd do společnosti 
VTOS) po ulici Turnovská, kompletní vyrovnání obrub, podkladového materiálu, oprava chodníků a 
nasvícení přechodů. Dne 20. dubna 2015 je potřeba podat žádost o dotaci. Projekt byl zpracován 
v omezeném časovém termínu a z toho důvodu nebyl řádně projednán s veřejností a s dotčenými orgány.  

Komise informace shora uvedené vzala na vědomí. 

Pan JUDr. Forst v souvislosti s možností rekonstrukce ulice Jiráskova poukázal na nevyhovující výjezd 
hasičských vozidel do ulice Jiráskova z areálu bývalé společnosti Saturn, s. r. o., a podal návrh, aby tato 
situace byla řešena v rámci předmětné rekonstrukce. 

Komise doporu čuje zajistit úpravu výjezdu pro hasi čská vozidla v ulici Jiráskova. 

9. Požívání alkoholických nápoj ů na veřejnosti – návrh obecn ě závazné vyhlášky obce

Pan Ondřej Knobloch představil jím vypracovaný návrh obecně závazné vyhlášky obce o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejných místech. 

Komise uložila svým členům prostudovat návrh vyhlášky a případné připomínky směřovat Ing. Michaele 
Drahošové pověřené vedením odboru vnitřních věcí Městského úřadu Mnichovo Hradiště. 

K věci p řijato usnesení č. 12. 



Strana 3 z 4 

10. Parkování ve m ěstě – nedodržování, parkovací karty, kontroly, LKW Penny

Parkování na pozemku u objektu Penny marketu bude omezeno po dohodě s vlastníkem pozemku 
mechanickým opatřením, pokud nedojde ke změně vlastníka pozemku. Komise doporučuje umístění 
panelu na pozemek za účelem zabránění zastavení a stání nákladních vozidel. 

Dne 29. dubna 2015 proběhne nabídkové setkání se společností zabývající se dopravou v klidu. 

Komise po rozpravě dospěla k závěru řešit problematiku parkovacích karet v rámci koncepce dopravy 
v klidu. Pan Ing. Kolomazník upozornil, že koncepce dopravy v klidu by měla existovat. 

K věci p řijato usnesení č. 13. 

11. Nesprávné parkování p ři úklidu – zpráva MP

Komise pro dopravu a bezpečnost žádá Městskou policii Mnichovo Hradiště a Městský úřad Mnichovo 
Hradiště, odbor dopravy, o sdělení počtu řešených případů neoprávněného zastavení a stání při strojovém 
čištění pozemních komunikací v průběhu března 2015 a celkovou výši uložených finančních sankcí za toto 
jednání. 

12. Stav řešení problematiky v Orlické ulici

Předmětem byla problematika stavu vozovky u „hněvousického“ statku, povrh vozovky je tvořen 
recyklátem. Dle informací od Ing. Krále pozemní komunikace není doposud v majetku města, ze strany 
města jsou činěny urgence k provedení převodu do vlastnictví města. Je prováděna nezbytná údržba. 

13. Bezpečnost na d ětských h řištích

Pan Ing. Král informoval, že každoročně probíhá kontrola dětských hřišť, případné zjištěné závady jsou 
odstraňovány, průběžně probíhá zabezpečování hřišť podle rizikovosti. Je vypracován a nastaven systém 
řízení bezpečnosti dětských hřišť, který je aplikován na všechny hřiště v majetku města mimo místní část 
Veselá (ve výpůjčce má SK Veselá včetně provozu). 

Komise pro dopravu a bezpečnost vítá postoj Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru správy a 
majetku města k problematice bezpečnosti dětských hřišť.  

14. Různé

Příští jednání komise se uskuteční dne 7. května 2015 v 19:00 (namísto 30. dubna 2014 v 18:00), jehož 
předmětem bude koncepce Městské policie Mnichovo Hradiště.  

PŘEHLED USNESENÍ 

Usnesení č. 12 

Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města p ředložit návrh obecn ě závazné 
vyhlášky obce o zákazu požívání alkoholických nápoj ů na veřejnosti vypracovaný panem 
Ond řejem Knoblochem M ěstskému ú řadu Mnichovo Hradišt ě, odboru vnit řních v ěcí a odboru 
kancelá ř vedoucího ú řadu. 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 
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Usnesení č. 13 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Radě města zadat vytvo ření koncepce dopravy 
v klidu pro celé území m ěsta Mnichovo Hradišt ě. Pokud je p ředmětná koncepce již vytvo řena, 
Komise pro dopravu a bezpe čnost žádá o její p ředložení.  
 
pro: 10  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Podpis předsedy komise: 
 
 
 
 ..............................  
Bc. Aleš Janatka 
předseda komise 
 
Zapsal:  Jan Podlipský 
 
 
Rozdělovník 

členové komise pro dopravu a bezpečnost (e-mail) 

asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu (e-mail) 


