
Zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost 
konané dne 10.09.2015 ve velké zasedací místnosti budovy Městského úřadu 

Mnichovo Hradiště od 18:00 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. 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: 

omluveni: 

nedostavili se: 

Hosté 

Stanislav Brzobohatý, Jiří Havel, Bc. Aleš Janatka (předseda komise), Ondřej Knobloch, 
Ing. Miroslav Kolomazník, Bc. Václav Kraus, Robin Panuš, Ing. Jiří Plíhal, Ing. Jaroslav 
Semler, Bc. Vojtěch Spolek, Mgr. Martina Urbánková 

JUDr. Josef Forst, Ing. Jiří Haman, Ing. František Rameš 

Ing. Miloš Krůfa, Tomáš Ota 

Tajemník komise 
Mgr. Jan Podlipský (nepřítomen , omluven) 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Představení, doplnění a schválení programu 

2. Doplnění komise p. Stanislav Brzobohatý , host p. Tomáš Ota 

3. Městská policie (personální změny, kamerový systém, radarové měření) 

4. Stav zpracování vyhlášky zakazující požívat alkohol na veřejných místech 

5. Stav realizace rekonstrukce Jiráskova ulice 

6. Projekt rekonstrukce silnice č.61 O ( kruhový objezd KB, cyklotrasy, zastávka bus atd.) 

7. Změny dopravního značení ulice Hrnčířská a 1.Máje 

8. Stížnosti občanů na opravy recyklátem - ulice Orlická a Nad Skálou 

9. Dotované autobusové linky - požadovaný detail spojů 

1 O. Dopravní bezpečnost v obcích - grant Škoda AUTO a.s. - stav realizace 

11 . Parkování ve městě (odtahy vozidel, analýza stavu parkovacích ploch, koncepce dopravy v kl idu) 

12. Portál Bezpečné cesty- využití na webu města 

13. Různé 
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1. Představení, doplnění a schválení programu 

Předseda komise představil program, který byl schválen. 

2. Doplnění komise p. Stanislav Brzobohatý, host p. Tomáš Ota 

Host pan Otta informoval o problémech, které zaznamenává z pozice občana v ulici Poříčská v souvislosti 
s požíváním alkoholu na veřejnosti, v následné diskuzi se členové shodli na nutnosti přijmout vyhlášku 
zakazující požívat alkohol na veřejnosti. 

3. Městská policie (personální změny, kamerový systém, radarové měření) 

Předseda komise informoval o stavu výběrového řízení na nového náčelníka MP. 

4. Stav zpracování vyhlášky zakazující požívat alkohol na veřejných místech 

Viz bod 2 zápisu, usnesení č. 27 a příloha č. 1 tohoto zápisu. 

5. Stav realizace rekonstrukce Jiráskova ulice 

Ing.Krůfa informoval o aktuálním stavu rekonstrukce Jiráskovi ulice, prezentoval komunikaci s občany na 
webu města , informativní setkání s občany 

6. Projekt rekonstrukce silnice č.610 (kruhový objezd KB, cyklotrasy, zastávka bus atd.) 

Ing. Miloš Krůfa prezentoval zpětnou vazbu města na doporučení komise - stav realizace rekonstrukce 
silnice číslo 610, připomínkován í projektu. 

7. Změny dopravního značení ulice Hrnčířská a 1.Máje 

Ing. Miloš Krůfa prezentoval zpětnou vazbu města na doporučení komise - informoval o stavu realizace 
změny dopravního značení v ulici 1.Máje, o plánované schůzce zástupců města a Dl PČR na místě , 
představil aktuální stav v řešení problematiky Hrnčířské ulice, zamítavé stanovisko Dl PČR ve věci 
umístění značky omezující rychlost na 30 km/hod. 

Proběhla bohatá diskuze na téma doprava v ulici Hrnčířská. Pan Panuš upozoznil na nutnost řešení 
problematiky z důvodu nárůstu dopravy a zhoršení bezpečnosti účastníků dopravního provozu. Na téma 
rovnání železničního koridoru sdělil pan Samler informaci , že není v dohledné době v plánu. Pan 
Kolomazník představil plánovaný záměr firmy sídlící v této lokalitě, který by vyřešil problematiku. Pan 
Kraus informoval o možnosti obchvatu od benzinové stanice Proma. Pan Krůfa informoval o studii řeš ící 
dopravní situaci v dané lokalitě. 

Komise žádá předložit studii řešící dopravní situaci v ulici Hrnčířská 

8. Stížnosti občanů na opravy recyklátem - ulice Orlická a Nad Skálou 

Ing. Miloš Krůfa představil aktuální stav opravy v ulici Orlická a plánované zahrnutí rekonstrukce ulice Nad 
Skálou v roce 2016. 

9. Dotované autobusové linky- požadovaný detail spojů 

Problematika dotovaných linek nebyla projednána z důvodu nedodání požadovaných podk ladů. 
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10. Dopravní bezpečnost v obcích - grant Škoda AUTO a.s. - stav realizace 

Ing. Miloš Krůfa prezentoval zpětnou vazbu města na doporučení komise - informoval o stavu realizace 
projektu spolufinancovaného z grantu Škoda AUTO a.s. 

11. Parkování ve městě (odtahy vozidel, analýza stavu parkovacích ploch, koncepce dopravy v 
klidu) 

Členové komise diskutovali na téma odtah vozidel v případě nedodržení zákazu parkování. Členové 
komise se jednomyslně shodli na nutnosti zavedení tohoto opatření. 

Ing. Miloš Krůfa prezentoval zpětnou vazbu města na doporučení komise - informoval o stavu zpracování 
studie na téma problematika dopravy v klidu. 

12. Portál Bezpečné cesty-využití na webu města 

Proběhla diskuze na téma využití portálu Bezpečné cesty s možností využití napojení na web města . 

13. Různé 

Paní Urbánková informovala do různého o problematice v ulici Jana Švermy, kde před žš SPC dochází 
v průběhu zahájení a ukončení výuky žáků k porušování pořádku. 

Komise žádá náčelníka MP o zvýšení kontrol v této lokalitě, aby byl zajištěn pořádek a dodržování pravidel. 

Na základě opakovaných připomínek na stav dětských hřišť proběhla diskuze na téma dětské hřišťě 
v Mnichově Hradišti (oplocení, údržba, rozvoj). 

PŘEHLED USNESENÍ 

Usneseníč.26 

Komise doporučuje vždy před započetím realizace oprav komunikací informovat obyvatele na 
webu města, v případě větších akcí zorganizovat včas setkání s obyvateli postižených lokalit. 

pro: 11 proti: O zdržel se: O 

Usneseníč.27 

Komise doporučuje přijetí vyhlášky zakazující požívat alkohol na veřejnosti a předkládá návrh 
území, které by podléhalo zákazu. Dále doporučuje tento návrh předložit veřejnosti na webových 
stránkách města formou průzkumu. 

pro: 11 proti: O zdržel se: O 

Usneseníč.28 

Komise doporučuje instalaci zpomalovacích polštářů, které jsou nezbytné pro povolení snížení 
rychlosti na 30 km/hod. v ulici Hrnčířská. 

pro: 6 proti: 4 zdržel se: 1 
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Usneseníč.29 

Komise doporučuje projednat problematiku přetížené komunikace v ulici Hrnčířská s přilehlými 
firmami s cílem vzniku propojovaní komunikace, komise doporučuje prověřit s ČD možnost vzniku 
komunikace v ochranné části železnice, komise žádá předložit studii řešící vznikající dopravní 
situaci. 

pro: 11 proti: O zdržel se: O 

Usneseníč.30 

Komise doporučuje zahájit spolupráci s firmou Compag při porušování zákazu parkování ve 
městě. Doporučuje převzít pravidla od Mladé Boleslavi s možností platby pokut na úřadě 
v Mnichově Hradišti. Dále doporučuje v případě realizace odtahu, přemístění vozidla firmou 
Compag ponechat možnost pokutovat viníka strážníkem MP. Komise doporučuje informovat 
obyvatele o této změně všemi dostupnými prostředky. 

pro: 11 proti: O zdržel se: O 

Usneseníč.31 

Komise doporučuje předložit přehled dětských hřišť ve městě, zpracovat koncepci rozvoje -
plánované investice do vybavení a oplocení dětských hřišť dle priorit. 

pro: 11 proti: O zdržel se: O 

Podpis předsedy komise: 

Zapsal předseda komise: Aleš Janatka 

Rozdělovník 

členové komise pro dopravu a bezpečnost ( e-mail) 

asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu (e-mail) 
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