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  Zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost 

konaného dne 24. 3. 2021 online   

Mnichovo Hradiště od 17:30 hodin  

 

 

 

Upozornění: 

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: Bígl Martin, JUDr. Forst Josef, Havel Jiří, Bc. Kožený Petr, Ing. Semler Jaroslav, Bc. 

Spolek Vojtěch (předseda komise), Vrkoslav Daniel, Ondřej Knobloch 

omluveni:   

nedostavili se: Stanislav Brzobohatý, Milan Šumera 

Hosté: Ing. Jan Mareš 

Program 

 

1. Představení, doplnění a schválení programu 

2. Vyhláška o zákazu používání zábavné pyrotechniky + zpráva 

3. Pořízení radaru k měření rychlosti vozidel + zpráva 

4. Zpráva velitele MěP 

5. Mosty přes Jizeru 

6. Uzávěrky 

7. Parkování hřbitov 

8. Průjezd motocyklů centrem města 
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1. Představení, doplnění a schválení programu 

 

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

 

 

2. Zpráva velitele MěP MH 

 

Velitel MP pan Bc. Kožený informoval členy komise ohledně činnosti MP za rok 2020 a začátku roku 

2021. Nábor nových členů MP - do prvního kola výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Počet strážníků 

k 1.4.2021 je 9. Plný stav předpokládá 10 strážníků.  

 

3. Vyhláška o zákazu používání zábavné pyrotechniky + zpráva 

 

Komise hlasovala většinově proti vyhlášce a nedoporučuje její schválení. Komise se tak rozhodla 

z hlediska obtížnosti prokazatelnosti a vymahatelnosti. Rozhodnutí nechává na Radě města. Případně 

doporučuje variantu vyhlášky obdobnou s městem Jablonec, která zahrnuje zákaz lampionů štěstí.  

Vyjádření k nebezpečí užívání zábavné pyrotechniky: Nebezpečí požáru hrozí zejména u velkých 

hlášených ohňostrojů, a nebo plošného používání lampionů štěstí na kulturních akcích.  

 

  

4. Pořízení radaru k měření rychlosti vozidel + zpráva 

 

Přenosný radar  

Komise jednoznačně hlasovala pro nákup přenosného radaru.  

Typ: LTI 20/20 TruCAM II 

 

Úsekové radary 

Komise navrhla přípravu projektu pro úsekové radary obousměrné pro části do města Mnichovo 

Hradiště – Turnovská, Jirásková, Veselá, 

Odsouhlasila instalaci úsekových radarů  

 

 

5. Mosty přes Jizeru  

 

6. Uzávěrky 
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Členové komise se seznámily s uzávěry. Více v zaslané zprávě e-mail.  

 

 

7. Parkování hřbitov  

 

Komise jednoznačně hlasovala pro zřízení parkoviště v ulici Obránců míru u hřbitova. 

Komise navrhuje radě zahrnout do rozpočtu zřízení asfaltové parkovací plochy s příčným parkováním. 

 

8. Průjezd motocyklů centrem města 

 

 

Komise diskutovala případná opatření. 

 

 

Zapsal: Michal Bílek DiS. 

 

 

 

 

 

          Ověřovatel zápisu 

 

                                                                                                FdfdfghfghfghfS 

            Vojtěch Spolek 
  
  
 
 
 
Rozdělovník 
členové komise pro dopravu a bezpečnost (e-mail) 
asistentka kanceláře vedoucího úřadu (e-mail) 


