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  Zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost 

konaného dne 28.1.2016 ve velké zasedací místnosti budovy Městského úřadu   

Mnichovo Hradiště od 18:00 hodin do 20:00 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. 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. Jaroslav Semler, Bc. Vojtěch Spolek, Mgr. Martina Urbánková 

omluveni:  Ing. Jiří Haman, Robin Panuš, Ing. Jiří Plíhal 

nedostavili se:   

Hosté 

Tajemník komise 

Lenka Macounová 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Představení nové tajemnice komise 

2. Představení, doplnění a schválení programu 

3. Zpráva náčelníka MP 

4. Zákaz požívání alkoholu na veřejnosti -  finální návrh komise 

5. Problematika parkování   

6. Řešení dopravních problémů 

7. Autovraky 

8. Různé 

 

1. Představení nové tajemnice komise 
 
Po úvodním slovu předsedy komise proběhlo krátké představení nové tajemnice komise. 
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2. Představení, doplnění a schválení programu 
 

Předseda seznámil přítomné členy s navrženým programem. Návrhy na doplnění programu jednání 
nebyly podány. Program jednání byl schválen. Zároveň byl schválen plán komisí. 

 

3. Zpráva náčelníka MP 
 

Bc. Petr Kožený seznámil přítomné členy komise s činností Městské policie Mnichovo Hradiště 
v měsíci lednu 2016. Pro porovnání předložil evidenci řešených, především dopravních, přestupků 
v roce 2015, údaje z jednotlivých měsíců srovnal s počtem přestupků a způsobem jejich řešení během 
měsíce ledna letošního roku. Z doložených informací je zřejmý nárůst blokově řešených přestupků. 
Jedná se především o parkování na chodnících, zákazech zastavení apod. Přibližně 50% těchto 
přestupků je řešeno formou domluvy. Bc. Kožený vyslovil předpoklad, že ročně bude řešeno cca 3000 
přestupků. Zazněla rovněž informace o výši udělovaných pokut. Minimální výše udělované pokuty je 
100,- Kč. Bc. Kožený zmínil také změnu přestupkového zákona, který nově umožňuje uložit blokovou 
pokutu ve výši 5000,- Kč. 

Bc. Vojtěch Spolek vypočítal z předložených údajů průměrnou výši udělovaných pokut na cca 190,- 
Kč, což považuje za velmi nízkou částku a navrhuje zvýšení udělovaných pokut. Na zvyšování pokut 
apeluje rovněž pan Ondřej Knobloch s tím, že pokuty udělované v dosavadní výši nemají výchovný 
charakter a nejsou efektivní (došlo k prokazatelnému zvýšení počtu kontrol, toto však nemělo 
požadovaný efekt – snížení počtu přestupků). V souvislosti s parkováním na chodnících bylo rovněž 
zmíněno ničení majetku města Mnichovo Hradiště. Někteří členové komise vyjádřili nespokojenost 
s vysokým počtem přestupků řešených pouze formou domluvy. 

Bc. Kožený opakovaně zdůraznil, že strážníkům nemůže nařizovat, v jaké výši mají pokuty ukládat. 
Z jeho strany se může jednat pouze o doporučení, které strážníkům dá. 

Mgr. Martina Urbánková navrhuje vytvořit motivační plán pro strážníky městské policie, který bude 
pomocným nástrojem pro náčelníka MP. 

Předseda komise, Bc. Aleš Janatka, požaduje předkládání čtvrtletních zpráv o fungování městské 
policie, součástí které bude zpráva o počtu přestupků a formě řešení. 
. 

Bc. Kožený dále informoval o plánovaném měření rychlosti ve městě a jeho místních částech; 
o zveřejňování článků souvisejících s činností Městské policie Mnichovo Hradiště; dále o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s obcí Březina, pro kterou bude zdejší jednotka MP vykonávat činnost obecní 
policie. 

Bc. Kožený také seznámil členy komise s činností MP cílené na prevenci. V rámci této činnosti 
strážníci navštívili mateřské školy města Mnichovo Hradiště, kde uspořádali přednášky zaměřené 
na prevenci především v dopravní problematice. 

V rámci tohoto bodu jednání vznesl Ing. Miroslav Kolomazník dotaz na používání plynového děla 
u Hněvousic. V souvislosti s tím zmínil stížnosti občanů. 

 JUDr. Josef Forst upřesnil, že plynové dělo zde má nainstalované p. Kocmanová za účelem plašení 
divokých prasat, která rozrývají pozemek. Zařízení „vystřeluje“ 5 – 6 x za hodinu. 

Bc. Kožený o tomto problému neví, městská policie hlášení neobdržela. 

K bodu č. 3 bylo přijato usnesení č. 1.  
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4. Zákaz požívání alkoholu na veřejnosti -  finální návrh komise 

 

Předseda komise předložil návrh území, na které by se měla vztahovat vyhláška o zákazu požívání 
alkoholu na veřejnosti. Zároveň byli členové seznámeni s výčtem restauračních zařízení, u nichž bylo 
v roce 2015 povoleno umístění předzahrádek (viz. příloha). 

V souvislosti s problematikou požívání alkoholu na veřejnosti vyzval předseda komise tajemnici 
komise k vysvětlení, na základě čeho a jakým způsobem dochází ve městě k povolování 
předzahrádek na chodnících. Tajemnice komise seznámila přítomné členy s procesem povolování 
zvláštního užívání místních komunikací z důvodu umístění předzahrádky a s obecnými podmínkami 
vydávaných povolení. 

JUDr. Forst doporučuje vytvořit konkrétní specifikaci povolovaných předzahrádek (např. forma 
„oplocení“,… apod.). Mimo jiné by např. v případě úrazu na chodníku bylo zřejmé, kdo nese 
odpovědnost, ... 

Komise navrhuje z vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti vyjmout povolené předzahrádky. 

Ing. Kolomazník navrhuje zákaz omezit na území v bezprostřední blízkosti škol a náměstí. 

Komise se také zabývala problematikou požívání alkoholu v městských parcích a před Večerkou 
v ulici Poříčská, dále pak na chodníku před restaurací U Antošů v ulici 1. máje. Z hlediska bezpečnosti 
provozu podpořil zákaz požívání alkoholu před uvedenou restaurací za městskou policii Bc. Kožený.  

Bc. Kožený upozornil na narůstající problémy v souvislosti s přibýváním cizinců. 

Komise považuje přijetí vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti za nástroj, který bude 
pomocí městské policii při řešení této problematiky. 

Ve věci byla přijata usnesení č. 2 a č. 3. 

 

5. Problematika parkování 
 

Komise se zabývala problematikou parkování v ulicích Mírová a Sokolovská. 

Ve věci bylo přijato usnesení č. 4. 

 

Předseda komise dále přítomné členy seznámil s připomínkami, které zaslal člen komise, pan Robin 
Panuš. Ten mimo jiné opakovaně upozorňuje na problematiku parkování před poštou (parkoviště před 
budovou Klubu).  

Dle informací města bude problematika uvedeného parkoviště řešena v rámci plánované revitalizace 
Masarykova náměstí.   

Pan Panuš vidí také problém v parkování vozidel autoškoly na uvedeném parkovišti v době ranní 
dopravní špičky. 

Komise se shoduje na tom, že žáci musí absolvovat praktický výcvik při řízení vozidla i v hustém 
městském provozu. (pozn. Toto vyplývá ze zákona). 

Pan Panuš upozorňuje na parkování v křižovatkách a jejich blízkosti. 

Na problematiku špatného parkování se dle náčelníka MP zaměřuje městská policie. 
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6. Řešení dopravních problémů 
 

Komise se zabývala řešením dopravních problémů ve městě. Hlavním tématem byla především 
situace v ulici Jana Švermy, v ulici 1. máje a dále parkování kamionů u firmy Mahle. 

Bc. Kožený informoval o problematice parkování u firmy Mahle a o snaze této společnosti situaci řešit. 

Předseda komise navrhuje, aby jednotliví členové zaslali své návrhy pro osazení (příp. vyznačení) 
dopravního značení ve městě, Radě města pak komise předloží ucelený balíček požadavků na 
dopravní značení.  

Tajemnice komise seznámila přítomné s procesem stanovování dopravního značení. 

Ing. Kolomazník informoval o plánované stavbě kruhového objezdu na silnici II/610 (u sjezdu ze 
silnice II/268). 

Pan Brzobohatý navrhuje v rámci rekonstrukce silnice II/610 řešit zároveň cyklostezky. 

 

7. Autovraky 
 

Komise se zabývala problematikou odstraňování autovraků ve městě, konkrétně pak vozidlem 
odstaveným v ulici Jaselská. 

Bc. Kožený uvedl, že město Mnichovo Hradiště již vyzvalo provozovatele vozidla k odstranění vozidla 
z komunikace. 

Tajemnice seznámila komisi s příslušnými zákonnými postupy při odstraňování vraků odstavených 
na komunikacích.. 

 

8. Různé 
 

Mgr. Urbánková přednesla požadavek občanů místní části Dneboh na umístění retardérů u rybníčku 
(hřiště) ve Dnebohu. 

Předseda komise doporučil tento požadavek zahrnout do připravovaného „balíčku dopravních 
opatření“. 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ 

 

Usnesení č. 1 

Komise pro dopravu a bezpečnost vyslovila nespokojenost s přetrvávající nekázní řidičů ve 
městě. Komise doporučuje městské policii zvýšení blokových pokut. 

pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 2 

Komise pro dopravu a bezpečnost doporučuje Radě města vytvořit konkrétní specifikaci, jak 
by měly vypadat předzahrádky povolované na území města. Povolované předzahrádky pak 
navrhuje vyjmout ze zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. 

pro: 11   proti: 0    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3 

Komise pro dopravu a bezpečnost doporučuje, aby se zákaz požívání alkoholu na veřejnosti 
vztahoval, mimo jiné, jmenovitě na restauraci U Antošů. 

pro: 8   proti: 3    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4 

Komise pro dopravu a bezpečnost navrhuje projednat problematiku parkování v ulicích Mírová 
a Sokolovská s řediteli MŠ Mírová a ZŠ Sokolovská. Doporučuje, aby zaměstnanci školských 
zařízení využívali možnosti parkování na upraveném parkovišti proti sportovní hale BIOS. 
Tímto by došlo k uvolnění parkovacích míst pro krátkodobé parkování rodičů přivážejících děti 
do školských zařízení.  

pro: 11   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

Podpis předsedy komise: 

 

 

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


