
Zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpe čnost 
         konané dne 28.05.2015 ve velké zasedací místnosti b udovy M ěstského ú řadu 

Mnichovo Hradišt ě od 18:00 hodin do 20:37 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 zveřejněn na webových stránkách Města Mnichovo 
Hradiště. 
 
 
Prezence 
 
Členové 
přítomni:  Bc. Aleš Janatka (předseda komise), Ondřej Knobloch, Ing. Miroslav Kolomazník, 

Bc. Václav Kraus, Robin Panuš, Ing. Jiří Plíhal, Ing. František Rameš, Ing. Jaroslav 
Semler 

omluveni: JUDr. Josef Forst, Ing. Jiří Haman, Petr Havel, Bc. Vojtěch Spolek,  

nedostavili se: Jiří Brož, Bc. Milan Kubín 
 
Hosté  
Mgr. Jiří Bína, Ing. Pavel Král, Mgr. Martina Urbánková 
 
Tajemník komise  
Mgr. Jan Podlipský 
 

 
 PROGRAM JEDNÁNÍ 
  

1. Představení, doplnění a schválení programu 

2. Návrh na doplnění komise o Mgr. Martinu Urbánková 

3. Zpětná vazba z Rady města 

4. Rekonstrukce silnice II. třídy č. 610 – stav připomínkování projektu Ing. Pavel Král 

5. Dopravní bezpečnost v obcích – grant Škoda AUTO, a. s. – informace Ing. Pavel Král 

6. Dopravní situace v ulici Hrnčířská - nový návrh řešení - informace Ing. Pavel Král 

7. Požadavek na vznik autobusové zastávky – ulice Turnovská  

8. Generel bezbariérových tras – informace Ing. Pavel Král 

9. Doprava v klidu – definice problematických lokalit – stanovisko komise 

10. Dotované autobusové linky – informace Ing. Jaroslav Semler 

11. Požívání alkoholu na veřejnosti – vyhláška – stanovisko komise 

12. Události Městské policie Mnichovo Hradiště únor až duben 2015 – detail Ing. František Rameš 

13. Nesprávné parkování při úklidu – detail řešení Ing. František Rameš 

14. Koncepce kamerového systému – informace Ing. František Rameš 

15. Městská policie Turnov – informace – Ing. Jaroslav Semler 

16. Koncepce  Městské policie Mnichovo Hradiště – stanovisko komise 

17. Spolufinancování BESIB – stanovisko komise 

18. Různé 
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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. Návrh na dopln ění komise o Mgr. Martinu Urbánková 
 
Komise projednala návrh na doplnění komise o Mgr. Martinu Urbánkovou. Dále by podán návrh na 
doplnění členství o pana Stanislava Brzobohatého. Komise zároveň projednala návrh předsedy komise na 
odvolání členů Jiřího Brože a Bc. Milana Kubína z důvodu jejich opakované neúčasti na jednáních komise.  
 
K věci p řijato usnesení č. 14 
 
 
3. Zpětná vazba z Rady m ěsta 
 
Byla projednána zpětná vazba Rady města k usnesením komise obsažených v zápisu z jednání konaného 
dne 16. dubna 2015. 
 
 
4. Rekonstrukce silnice II. t řídy č. 610 – stav p řipomínkování projektu Ing. Pavel Král 
 
Předána informace z jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje konaném dne 13. května 2015. 
Projektová dokumentace dokončena. Bude ověřována možnost financování z IROP. Sdělena stanoviska 
k návrhům pracovní skupiny pro motorovou a nemotorovou dopravu (stanoviska členové komise obdrželi 
prostřednictvím e-mailové zprávy). Na základě stanoviska pracovní skupiny komise přijala usnesení. 
 
K věci p řijato usnesení č. 15 až 17  
 
 
5. Dopravní bezpe čnost v obcích – grant Škoda AUTO, a. s. – informace  Ing. Pavel Král 
 
Ze strany společnosti Škoda AUTO, a. s. přiznán grant 80.000 Kč z požádaných 116.000 Kč. Po schválení 
darovací smlouvy Radou města začnou přípravy realizace.  
 
 
6. Dopravní situace v ulici Hrn čířská - nový návrh řešení - informace Ing. Pavel Král 
 
Ze strany Ing. Pavla Krále byl předložen návrh úpravy provozu v ulici Hrnčířská podaný společností 
ALNEC, s. r. o. (grafické znázornění vycházející z podaného návrhu je přílohou tohoto zápisu). Komise 
předložený návrh projednala a vyslovila s ním nesouhlas, komise doporučuje setrvat na úpravě provozu 
stanovené v usnesení č. 1. 
 
K věci p řijato usnesení č. 18 
  
 
7. Požadavek na vznik autobusové zastávky – ulice T urnovská 
 
Komise projednala požadavek na zřízení autobusové zastávky v ulici Turnovská v blízkosti LDN. Komise 
doporučuje prověření realizace (oslovení LDN, Domov důchodců Modrý kámen a další osob žijících 
v dané lokalitě). Ing. Pavel Král přislíbil projednání možné realizace a podmínek umístění autobusové 
zastávky s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem 
Mladá Boleslav, Dopravním inspektorátem.  
 
K věci p řijato usnesení č. 19 
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8. Generel bezbariérových tras – informace Ing. Pav el Král 
 
Podána informace o dvou nabídkách zpracování generelu bezbariérových tras, který zahrnuje přibližně 50 
vybraných veřejných ploch pro zajištění bezbariérového přístupu. Projekt určí závadová místa a navrhne 
způsob jejich řešení. Bude sloužit jako podklad pro dotace. 
 
Komise informaci vzala na v ědomí. 
 
 
9. Doprava v klidu – definice problematických lokal it – stanovisko komise  
 
Pan Ing. Pavel Král předložil seznam problematických lokalit. Radou města bylo Městskému úřadu 
Mnichovo Hradiště, odboru správy a majetku města, uloženo předložit konečný seznam problematických 
lokalit do 31. května 2015. 
 
V rámci rozpravy byly předloženy návrhy dalších možných problematických lokalit, a proto komise uložila 
svým členů ve lhůtě 14 dnů zaslat Ing. Královi své návrhy. S ohledem na tuto skutečnost doporučuje Radě 
města oddálení termínu pro předložení konečného návrhu ze strany Městského úřadu Mnichovo Hradiště, 
odboru správy majetku a rozvoje města o 14 dnů. 
 
Úkol: Členové komise do 14 dn ů zašlou Ing. Pavlu Královi své návrhy na dopln ění problematických 
lokalit dopravy v klidu. 
 
K věci p řijato usnesení č. 20. 
 
  
10. Dotované autobusové linky – informace Ing. Jaro slav Semler 
 
Pan Ing. Jaroslav Semler z obdržených podkladů konstatoval totožné portfolio zastávek. Doporučuje 
využití slevy pro město v řádu 50.000 Kč. Pan Ing. Semler připraví seznam požadavků na dopravce, tak 
aby mohly být provedeny změny autobusových spojů v následujícím roce. 
 
Místostarostovi města bude ze strany pana Ing. Jaroslava Semlera adresován seznam požadovaných 
informací, na jejichž základě bude moci být provedeno hodnocení a případná úprava autobusových spojů. 
 
11. Požívání alkoholu na ve řejnosti – vyhláška – stanovisko komise 

 
Bod neprojednán. 

 
12. Události řešené Městskou policií Mnichovo Hradišt ě únor až duben 2015 – detail Ing. František 

Rameš 
 
Poděkováno panu Ing. Františku Ramešovi za zpracovaný a předložený přehled. V rámci rozpravy byla 
vedena diskuze o způsobu vedení záznamů s ohledem na využití statistických údajů. 
 
Úkol: Komise svým členům uložila provést pr ůzkum ohledn ě způsobu zpracovávání statistických 
přehledů a jejich obsah ů. 
 
 
13. Nesprávné parkování p ři úklidu – detail řešení Ing. František Rameš  

 
Pan Ing. František Rameš zopakoval způsob řešení vyslovený při jednání konaném dne 7. května 2015.  
 
Na základě diskuze týkající se problematiky nerespektování zákazu zastavení při strojovém čištění 
pozemních komunikací níže uvedené doporučení. 
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Doporu čení:  Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Městské policii Mnichovo Hradišt ě 
zpřísnit výši pokut ud ělovaných v blokovém řízení. 
 

 
14. Koncepce kamerového systému – informace Ing. Fr antišek Rameš 

 
Pan Ing. František Rameš seznámil přítomné členy se současným stavem městského kamerového 
systému, možnostmi jeho obnovy či rozšíření za využití současné technologie, nebo za využití moderních 
technologií, manuálním a automatizovaným monitoringem míst pomocí kamerového systému. 
Podmínkami využití dotací na rozšíření kamerového systému. Informoval o dosavadním průběhu jednání 
pracovní skupiny pro městskou policii – kamerový systém. 
 
K věci p řijato usnesení č. 21 
 
 
15. Městská policie Turnov – informace – Ing. Jaroslav Se mler 
 
Pan Ing. Jaroslav Semler seznámil přítomné členy s informacemi získanými na jednání s Městskou policií 
Turnov. Městská policie Turnov disponuje městským kamerovým systémem s 15 kamerami, je zajištěn 
neustálý monitoring, rozhodovací činnost je na straně operačního důstojníka. V některých případech 
městská policie zasahuje místo pultu centrální ochrany. Je prováděna kontrola dodržování nejvyšší 
dovolené rychlosti. Poté, co byl snížen počet strážníků u Městské policie Semily, byl zaznamenán vyšší 
počet telefonátů na linku 156 u Městské policie Turnov. Tajemník Městského úřadu Turnov po seznámení 
se situací v městě Mnichovo Hradiště doporučuje zachování současného počtu strážníků Městské policie 
Mnichovo Hradiště.  
 
Pan Ing. František Rameš informoval přítomné členy o přípravě návrhu zkušebního měření nejvyšší 
dovolené rychlosti a jeho následné realizaci.  
 
 
16. Koncepce  M ěstské policie Mnichovo Hradišt ě – stanovisko komise 
 
Proběhla diskuze. 
 
Úkol: Členové komise budou Ing. Františku Ramešovi sm ěřovat nám ěty, které by nová koncepce 
Městské policie Mnichovo Hradišt ě měla obsahovat. 
 
K věci p řijato usnesení č. 22 a 23 
 
 
17. Spolufinancování BESIP – stanovisko komise 
 
K věci p řijato usnesení č. 24 
 
 
18. Různé 
 
V rámci bodu různé byl vznesen dotaz ohledně plánování oprav silnice II. třídy č. 268 v okolí 
mostu přes silnici II. třídy č. 610 (mezi benzínovou čerpací stanicí KM-PRONA a Shell Czech 
republic) z důvodu následného možného zatížení dopravou přes město. 
 
K věci p řijato usnesení č. 25 
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PŘEHLED USNESENÍ 
 
Usnesení č. 14 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Radě města jmenovat novými členy komise 
Mgr. Martinu Urbánkovou a pana Stanislava Brzobohat ého a zárove ň doporu čuje odvolání členů 
Jiřího Brože a Bc. Milana Kubína. 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 15 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města p řijmout právní kroky pro budoucí 
možnost výstavby kruhového objezdu v k řižovatce ulic Víta Nejedlého, Jana Švermy a Svatopl uka 
Čecha (u budovy Komer ční banky), u pozemk ů par. č. 2208/2, 2209/1, 2209/2, 22019/3 zahájit právní 
kroky pro zjišt ění identity majitele a pro získání uvedených pozemk ů do vlastnictví m ěsta (nebo 
jejich nutné části) a v územní dokumentaci zm ěnit zp ůsob užití shora uvedených pozemk ů na 
prostor pro ve řejně prosp ěšnou stavbu. 

pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
(pozn. usnesení č. 15 doplňuje a zpřesňuje usnesení č. 4) 
 
 
Usnesení č. 16 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost navrhuje Rad ě města pokra čovat v jednání s Krajským ú řadem 
Středočeského kraje, Odborem dopravy o akceptovatelných zm ěnách v projektu rekonstrukce 
silnice II. t řídy č. 610. 

pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 17 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města vypracovat metodiku p řipomínkování 
projekt ů, které tvo ří krajské, státní anebo jiné orgány a které se týka jí města Mnichovo Hradišt ě, 
tak, aby tato zaru čovala možnost vyjád ření se nejen p říslušným ú ředníkům, ale též p říslušným 
komisím pop ř. odborné ve řejnosti a zájmovým skupinám. 

pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 18 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost nedoporu čuje Rad ě města realizaci návrhu úpravy provozu 
v ulici Hrn čířská p ředložený navrhovatelem, doporu čuje setrvat na úprav ě provozu vyjád řené 
v usnesení č. 1 komise, ze dne 5. února 2015. 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení č. 19 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města prov ěřit možnost z řízení autobusové 
zastávky pro ulici Turnovská a zpracovat návrh její ho umíst ění. 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 20 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města oddálit termín p ředložení kone čného 
přehledu problematických lokalit dopravy v klidu ze s trany M ěstského ú řadu Mnichovo Hradišt ě, 
odboru správy majetku a rozvoje m ěsta o 14 dn ů z důvodu dopln ění tohoto seznamu o návrhy 
členů Komise pro dopravu a bezpe čnost. 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 21 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města p řipravit projekt m ěstského 
kamerového systému tak, aby jej bylo možno využívat  jak pro aktivní monitoring, tak monitoring 
pasivní (automatizovaný). 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 22 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města zachovat sou časný personální stav 
Městské policie Mnichovo Hradišt ě a pokra čovat v trendu zefektiv ňování výkonu práce M ěstské 
policie Mnichovo Hradišt ě a zpracovat koncepci M ěstské policie Mnichovo Hradišt ě a následný 
stav vyhodnotit ke konci roku 2015. 
 
pro: 5  proti: 2  zdržel se: 1 
 
 
Usnesení č. 23 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Rad ě města podat ostatním obcím návrh na 
zapojení se do m ěstského kamerového systému M ěstské policie Mnichovo Hradišt ě. 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 24 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Radě města prov ěřit možnost z řízení dopravního 
hřišt ě stran zákonných podmínek jeho provozu, prov ěřit možnost odkupu pozemku sou časného 
dopravního h řišt ě, případně zřízení víceú čelového h řišt ě v jiné lokalit ě. 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení č. 25 
 
Komise pro dopravu a bezpe čnost doporu čuje Radě města prov ěřit naplánování oprav silnice 
II. třídy č. 268 v okolí mostu p řes silnici II. t řídy č. 610 (mezi benzínovou čerpací stanicí KM-PRONA 
a Shell Czech republic). 
 
pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Podpis předsedy komise: 
 
 
 
 ..............................  
Bc. Aleš Janatka 
předseda komise 
 
Zapsal tajemník komise: Jan Podlipský 
 
 
Rozdělovník 

členové komise pro dopravu a bezpečnost (e-mail) 

asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu (e-mail) 



 

 

Příloha č. 1 
 

 

 


