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       Zápis z  jednání komise pro dopravu a bezpe čnost  

konaného dne 2.6.2016 ve velké zasedací místnosti b udovy M ěstského ú řadu   

Mnichovo Hradišt ě od 18:00 hodin do 19:55 hodin  

 

 

 

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, Ing. Miroslav Kolomazník,  Bc. Petr Kožený, Bc. Václav 
Kraus, Ing. Jiří Plíhal, Ing. Jaroslav Semler, Bc. Vojtěch Spolek, Mgr. Martina Urbánková 

omluveni:  Ing. Jiří Haman, Robin Panuš, Ing. Jaroslav Semler 

nedostavili se:   

Hosté                Mgr. Jiří Bína 

Tajemník komise 

Lenka Macounová 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Představení, doplnění a schválení programu 

2. Ukončení činnosti p. J. Haman 

3. Zpráva náčelníka MP – Bc. P. Kožený 

4. Návrh jednosměrných ulic – Bc. P. Kožený 

5. Výstup z Rady města MH – M.Kolomazník 

6. Silnice k Hněvousickému statku (stav smlouvy) – Mgr. J. Bína 

7. Stav doporučovaných úprav dopravního značení – L. Macounová 

8. Strategický plán, informace z pracovní skupiny – Bc. V. Spolek 

9. Různé 
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1. Představení, dopln ění a schválení programu  
 

Předseda seznámil přítomné členy s navrženým programem. Program jednání byl schválen.  

 

2. Ukon čení činnosti p. J. Haman  
 

Ing. Jiří Haman písemně oznámil ukončení svého členství v Komisi pro dopravu a bezpečnost. Komise 
toto sdělení bere na vědomí. 

 

3. Zpráva ná čelníka MP – Bc. P. Kožený  

 

Bc. Kožený podal zprávu o činnosti Městské policie Mnichovo Hradiště v období 1.4. – 31.5.2016. 
Informoval o uzavření koordinační dohody mezi městem Mnichovo Hradiště a Policií ČR. V koordinaci 
s PČR proběhnou např. kontroly nalévání alkoholu mladistvým. Zmínil rovněž spolupráci s vedoucím 
sociálního odboru a možnost využití asistentů prevence kriminality (ve spolupráci s Úřadem práce). 
Městská policie i v tomto období pokračovala v přednáškové činnosti pro děti ZŠ a MŠ, v přednáškách 
bude nadále pokračovat. MP se rovněž zúčastní Dětského dne, kde bude zájemce seznamovat 
s  technikou a prací MP. Náčelník dále informoval o plánovaných akcích: např. měření rychlosti 
ve městě a městských částech v průběhu měsíců VI. – IX., čištění dětských hřišť a jejich okolí 
od nebezpečných odpadů (např. jehly) pomocí detektoru kovů, Bc. Kožený zmínil také zahájení 
cyklohlídek od měsíce června. 

Bc. Kožený informoval o tom, že na území našeho města je v porovnání s celorepublikovým měřítkem 
nízký počet trestných činů. 

Přílohou tohoto zápisu je podrobnější přehled činnosti MP za výše uvedené uplynulé období. 

 

4. Návrh jednosm ěrných ulic – Bc. Kožený 
 

Bc. Kožený, společně s Mgr. Urbánkovou, na základě pověření z minulého zasedání Komise pro DaB 
seznámil přítomné členy s lokalitami ve městě, ve kterých navrhuje zjednosměrnění provozu. 
K jednotlivým návrhům byla doložena fotodokumentace zachycující problematickou situaci v níže 
uvedených ulicích.. 

Navržené ulice: a) Čsl. armády – V Cestkách – Jaselská – V. Nejedlého 

                          b) Žižkova – Dvořákova – Smetanova – I. Olbrachta – Dr. Hořice 

                          c) Studentská – Máchova – Poříčská – Na Kamenci 

 K bodu č. 4 bylo p řijato usnesení č. 1. 

 

5. Výstup z Rady m ěsta MH – Ing. M. Kolomazník 
 

Ing. Kolomazník informoval o nesouhlasu Rady města MH s realizací výjezdu z parkoviště před Klubem 
na Masarykově náměstí přes část určenou pro autobusy. 
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Komise vzala tuto skutečnost na vědomí. 

Ing. Kolomazník dále přítomné členy informoval o tom, že textová část vyhlášky o zákazu požívání 
alkoholu na veřejnosti byla schválena Ministerstvem vnitra. 

V souvislosti s tímto sdělením proběhla diskuze, zda doporučit radě, aby předložila vyhlášku 
ke schválení Zastupitelstvu města MH. 

P. Knobloch navrhuje, aby členové Komise pro DaB přednesli zastupitelstvu pádné argumenty, proč by 
měla být tato vyhláška schválena. K vyjasnění problematiky požívání alkoholu na veřejnosti by mohlo 
dojít především v letním období. 

Ing. Plíhal upozorňuje na to, že pokud bude vyhláška schválena, je třeba zajistit také její vymahatelnost. 

 

6. Silnice k Hn ěvousickému statku (stav smlouvy) – Mgr. Bína 
 

Mgr. Bína informoval o právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené 
mezi městem Mnichovo Hradiště a developerem, p. Laurynem. Až bude ze strany p. Lauryna splněno, 
co je uvedeno ve smlouvě, město převezme předmětnou část lokality „Za Zámkem“. Pokud nebudou 
naplněny smluvní podmínky, zmínil výši pokuty a skutečnost, že město v tomto případě lokalitu nemusí 
převzít. 

 

7. Stav doporu čovaných úprav dopravního zna čení – p. Macounová  
  

L. Macounová informovala o fázích procesu, ve kterých se nacházejí dříve předložené návrhy místní 
úpravy provozu spočívající v osazení dopravního značení B28 - „Zákaz zastavení“: 

- ul. 1. máje – místní úprava provozu se nemění 

- ul. Sokolovská a ul. J. Švermy – vydáno opatření obecné povahy, DZ již může být instalováno 

- ul. Víta Nejedlého (výjezd z ul. Jaselská) – vydáno oznámení o návrhu OOP, běží lhůta pro podání 
připomínek  

 

Ing. Kolomazník upozornil na „zónovou“ dopravní značku umístěnou na silnici III/26815 (Klášterská) 
u mostu přes Jizeru. Doporučuje prověřit toto dopravní značení na všech příjezdech do města a provést 
jeho sjednocení. (zmapování zajistí MP) 

Komise navrhuje umožnit stání obytných vozů a rozmístit na příjezdech do města informační tabule 
o možnostech parkování na území města. 

 

8. Strategic ký plán – informace z  pracovní skupin y – Bc. Spolek  
  

Bc. Spolek, jako člen pracovní skupiny, informoval o průběhu schůzky pracovní skupiny podílející se na 
přípravě strategického plánu. Strategický plán popsal jako dokument, který navrhuje, jakým směrem by 
se v kterých oblastech mělo město do budoucna rozvíjet, čeho se vyvarovat. Řešení záměrů v souladu 
se schváleným plánem umožní předcházet komplikacím. Zmínil také, že priority občanů často vycházejí 
z jejich pocitů. 
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9. Různé 

- Komise se zabývala problematikou parkování v centru města, a to konkrétně na parkovišti před 
Klubem, před restaurací Karlovy Vary a v ulici Mírová. 

Komise doporu čuje umožnit parkování na placených parkovištích v p rostoru Masarykova 
náměstí na 1. hodinu zdarma, následující hodina by byla  zpoplatn ěna ve výši 20,- K č, každá další 
pak 50,- K č. V ulici Mírová navrhuje parkování zdarma umožnit na dobu 15 minut, delší parkování 
by m ělo být zpoplatn ěno dle výše navržené sazby. Komise zde navrhuje mož nost využití 
parkovacího automatu, který je v sou časné dob ě umíst ěn na parkovišti za zámkem. Parkování 
v dob ě od 18:00 do 06:00 hodin by m ělo být bezplatné. Jako vhodné doporu čuje na parkovací 
automaty umístit upozorn ění na pokuty v p řípadě nedodržení stanovených pravidel. 

P. Havel připomněl možnost krátkodobého parkování vozidel (na dobu předání/vyzvednutí dětí v MŠ) 
v areálu společnosti Pontremoli v ul. Mírová. Toto bylo projednáno s vlastníkem – p. Najmanem. 

Komise doporu čuje využití této možnosti do 15 minut zdarma, nad 1 5 minut by mohlo být 
parkování zpoplatn ěno. Navrhuje, aby byla možnost tohoto krátkodobého parkování 
na uvedenou dobu na vjezdu do dvora ozna čena. 

- Mgr. Urbánková navrhla zřízení pěší, případně obytné zóny v ul. Mírová. 

 

 - Mgr. Bína předložil členům komise přehled spojů ODO (ostatní dopravní obslužnost – dotováno 
městem) navržených k převodu do ZDO (základní dopravní obslužnost – dotováno krajem). Informoval 
o připravovaném jednání se Středočeským krajem. Místostarosta zmínil také problém dopravní 
obslužnosti v lokalitě za zámkem. 

 

- JUDr. Forst informoval o průběhu cvičení – stavby protipovodňové hráze u Jizery v Klášterské ul. 
Během cvičení byly zjištěny nedostatky, díky tomu mohou být včas přijata opatření k jejich nápravě.  

 

PŘEHLED USNESENÍ 

Usnesení č. 1: 

Komise navrhuje zjednosm ěrnění provozu v uvedených ulicích: 

a) Čsl. armády – V Cestkách – Jaselská – V. Nejedlého 

b) Žižkova – Dvo řákova – Smetanova – I. Olbrachta – Dr. Ho řice 

c) Studentská – Máchova – Po říčská – Na Kamenci 

 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Podpis předsedy komise: 

 

…………………………….    Zapsala tajemnice komise: Lenka Macounová 
 
Bc. Aleš Janatka. 
předseda komise 
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Rozdělovník 
členové komise pro dopravu a bezpečnost (e-mail) 
asistentka kanceláře vedoucího úřadu (e-mail) 


