
Zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpe čnost 
         konané dne 12.11.2015 ve velké zasedací místnosti b udovy M ěstského ú řadu 

Mnichovo Hradišt ě od 18:00 hodin do 19:30 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. Po projednání zápisu na jednání 
Rady města a schválení jeho zveřejnění bude zápis zveřejněn na webových stránkách města Mnichovo 
Hradiště. 
 
 
Prezence 
 
Členové 
přítomni:  Stanislav Brzobohatý, JUDr. Josef Forst, Petr Havel, Bc. Aleš Janatka (předseda 

komise), Ondřej Knobloch, Robin Panuš, Ing. Jaroslav Semler, Bc. Vojtěch Spolek, 
Mgr. Martina Urbánková 

 
omluveni: Ing. Jiří Haman, Ing. Miroslav Kolomazník, Bc. Václav Kraus, Ing. Jiří Plíhal 
 
nedostavili se: Ing. František Rameš 
 
Hosté     
 
Tajemník komise 
Mgr. Jan Podlipský 
 

 
 PROGRAM JEDNÁNÍ  

1. Představení, doplnění a schválení programu 

2. Ulice Jiráskova – připomínky k realizaci 

3. Zpětná vazba z Rady města 

4. Městská policie – měsíční zpráva o činnosti 

5. Parkování u haly BIOS – připomínky k realizaci 

6. Dětská hřiště (kontroly MP) 

7. Portál Bezpečné cesty – využití na webu města 

8. 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. Ulice Jiráskova – p řipomínky k realizaci 
 
Pan Ondřej Knobloch sdělil, že dle jeho informací je snaha v ulici Jiráskova prosadit zákaz zastavení a 
stání ve směru jízdy k ulici Turnovská. V ulici bude doplněn semafor s červenými světly u výjezdu 
hasičských vozidel a budou probíhat další drobné úpravy, doplnění vodorovného dopravního značení 
vyznačujícího koridor pro cyklisty (předpokládá se v obou směrech jízdy), bude probíhat úprava nasvícení 
přechodů pro chodce. Vyznačení parkovacích ploch vč. parkovacích ploch pro vozidla označená 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je v souladu s příslušnými předpisy a 
normami.  
 
K věci p řijato usnesení č. 33 
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3. Zpětná vazba z Rady m ěsta 
 
K jednotlivým usnesením Komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 15. října 2015 Rada města přijala 
následující stanoviska: 
 
k usnesení č. 32 

- Rada města se dohodla, že si věc na sebe vezme člen rady Ing. Jan Mareš a vytvoří pracovní skupinu 
k dané tématice. V současné době je pracovní skupina tvořena paní Tomášovou, Zlatuškovou a 
panem Ing. Janem Marešem. Je možnost účasti dalších osob.  Ing. Jan Mareš bude věc konzultovat 
s Ing. Pavlem Králem z Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odborem investic a komunálního 
hospodářství. 

Dle sdělení předsedy komise mají členové Komise pro dopravu a bezpečnost k dispozici podklady 
uvedené problematiky. Pan Ondřej Knobloch informoval, že v Mnichově Hradišti v areálu bývalé Severky 
sídlí společnost zabývající se fit parky - otázka oslovení společnosti o spolupráci.  

Za Komisi pro dopravu a bezpe čnost se hlásí býti členem shora uvedené pracovní skupiny 
Bc. Vojt ěch Spolek.  

 
4. Městská policie – m ěsíční zpráva o činnosti 
 
Pan Bc. Petr Kožený seznámil členy komise s činností Městské policie Mnichovo Hradiště za uplynulý 
měsíc - v rámci strojního čištění pozemních komunikací na územní města Mnichovo Hradiště 
probíhajícího ode dne 30. října 2015 vydáno 113 „upozornění pro nepřítomného pachatele“, do současné 
doby bylo uloženo 70 blokových pokut (pokuty ukládány v průměrné výši 300 Kč až 500 Kč). V průběhu 
čištění byl klesající výskyt nedovoleného zastavení a stání. Městská policie Mnichovo Hradiště má za úkol 
zvýšený dohled nad stáním vozidel na chodnících v ulici Jiráskova a případným vandalismem nově 
vysazených stromů. Byli zadržení dva pachatelé trestné činnosti. Probíhá hlídková činnosti v místních 
částech města Mnichovo Hradiště většinou v úterý, čtvrtek a sobotu. 
 
5. Parkování u haly BIOS – p řipomínky k realizaci 
 
Na základě diskuze Komise pro dopravu a bezpečnost přijala závěr, že je nutno řešit zastavení a stání 
v ulicích Sokolovská a Jana Švermy. Doporučení na úpravu zákazu zastavení v ulici Sokolovská vznesl též 
pověřený strážník Bc. Petr Kožený. 
 
K věci p řijato usnesení č. 34 
 
6. Dětská h řišt ě (kontroly MP) 
 
Pan Bc. Petr Kožený informoval o možnosti výpůjčky detektoru kovů a provedení odstranění 
nebezpečných předmětů z dětských hřišť. 
 
Komise pro dopravu a bezpečnost doporučuje odložit tuto činnost na jarní měsíce roku 2016. 
 
7. Portál Bezpe čné cesty – využití na webu m ěsta 
 
Bod nebyl projednán. 
 
8. Různé 
 
Pan Robin Panuš upozornil na nebezpečnou situaci v ulici Na Kamenci, kdy na uvedeném místě po dobu 
tří dnů jsou problémy se zhasínajícím veřejným osvětlením, z důvodu stavebních prací se chodci pohybují 
po vozovce. Byl dán návrh na dočasnou úpravu dopravním značením „jednosměrný provoz“ 
(o problematice a návrhu řešení byl v průběhu komise informován příslušný odbor Městského úřadu 
Mnichovo Hradiště; pozn. tajemníka komise). 
Dále byl diskutován stav úpravy dopravního značení omezujícího zastavení a stání v obci Mnichovo 
Hradiště ulici 1. máje. 
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K věci p řijato usnesení č. 35 
 
Pan Ing. Jaroslav Semler k věci autobusových spojů uvedl, že společnost Arriva podala žádost 
o převedení některých linek do základní obslužnosti, po jednání Rady města bude učiněn závěr, jak se 
bude dále postupovat. Je předjednáno, že proběhnou jednání zástupců Arrivy se starostou města 
Mnichovo Hradiště a ostatními starosty obcí na předmětných linkách. 
 
Pan Ondřej Knobloch podal informace o průběhu diskuze o obecně závazné vyhlášky obce o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech na zasedání Zastupitelstva města Mnichovo 
Hradiště konaného dne 2. listopadu 2015. Na zastupitelstvu bylo vzneseno několik připomínek a výtek, 
přestože Komise pro dopravu a bezpečnost vyjádřila jasné stanovisko, že předmětná vyhláška je potřebná. 
Na zastupitelstvu byl vznesen požadavek, aby se k návrhu obecně závazné vyhlášky vyjádřily i další 
komise. 
 
K věci p řijato usnesení č. 36 
 
Byla diskutována problematika zákazu volného pobíhání psů na veřejně přístupných místech v zastavěné 
části města a s tím související povinnost udržovat pořádek a čistotu veřejného prostranství, kontrola 
dodržování uvedeného zákazu a povinnosti, možnost povinného čipování psů a úprava výše místních 
poplatků ze psů (zda výše poplatku odpovídá současným požadavkům, možné zvýšení poplatků u osob, 
které nenechají povinně čipovat psa atp.). Městská policie Mnichovo Hradiště prověří možnosti čipování 
psů. 
 
K věci p řijato usnesení č. 37 
 
Komise se dále zabývala tíživou dopravní situací na veřejném parkovišti na Masarykově náměstí před 
budovou České pošty, s. p., a po diskuzi doporučuje upravit parkoviště tak, aby po zrušení jednoho 
parkovacího místa byl umožněn odjezd vozidel směrem k ulici Palackého a Víta Nejedlého přes 
autobusové nádraží. 
 
K věci p řijato usnesení č. 38 
 
 
PŘEHLED USNESENÍ 
 
Usnesení č. 33 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost žádá Radu m ěsta o sd ělení, zda a v jaké dob ě je plánována 
úprava ulice Jiráskova v části od železni čního p řejezdu sm ěrem ke k řižovatce se silnicí II. t řídy 
č. 268 a silnicí I. t řídy č. R 10. 
 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 34 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Radě města, aby uložila M ěstskému ú řadu Mnichovo 
Hradišt ě, odboru investic a komunálního hospodá řství, vypracovat žádost p říslušnému silni čnímu 
správnímu ú řadu o umíst ění dopravního zna čení v obci Mnichovo Hradišt ě 
 

a) ulici Sokolovská v úseku od k řižovatky uvedené ulice s ulicí 1. máje ke k řižovatce s ulicí Mírová 
(ve směru jízdy od ulice 1. máje k ulici Mírová), kterým b y bylo zakázáno zastavení vozidel, 

b) ulici Jana Švermy v úseku od k řižovatky s ulicí Šlikova až po ulici Dvo řákova (ve sm ěru jízdy od 
ulice Šlikova k ulici Dvo řákova), kterým by bylo zakázáno zastavení vozidel. 

 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
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Usnesení č. 35 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost žádá Radu  města o sd ělení aktuálních informací týkajících se 
stanovení dopravního zna čení omezujícího zastavení a stání v obci Mnichovo H radišt ě ulici 1. máje 
(úprava navrhována usnesením č. 9 komise, ze dne 19. b řezna 2015). 
 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 36 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost setrvává na p ředloženém návrhu obecn ě závazné vyhlášky 
o zákazu požívání alkoholických nápoj ů na veřejně přístupných místech s tím, že je p řístupna 
diskuzi, p řipomínkám a p řípadné uprav ě návrhu vyhlášky. 
 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 37 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města uložit majitel ům a chovatel ům psů 
obecn ě závaznou vyhláškou obce povinnost nechat psa čipovat a zárove ň doporu čuje prov ěřit 
výši místního poplatk ů ze psů a uvážit zm ěnu jeho výše. 
 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 38 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města úpravu parkovišt ě na Masarykov ě 
náměstí p řed budovou České pošty, s. p., tak, aby byl výjezd vozidel z pa rkovišt ě směrem k ulici 
Palackého a Víta Nejedlého umožn ěn přes autobosové nádraží. 
 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 
Podpis předsedy komise: 
 
 
„vlastní rukou“ 
 ..............................  
Bc. Aleš Janatka 
předseda komise 
 
Zapsal tajemník komise: Jan Podlipský 
 
 
Rozdělovník 

členové komise pro dopravu a bezpečnost (e-mail) 

asistentka Kanceláře vedoucího úřadu (e-mail) 
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