M Ě ST O T I Š N O V
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Rady města Tišnova

Z á p i s č. 4/2015
z jednání komise dne 2. 9. 2015
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni
Omluveni

2. 9. 2015, 17:00 zahájení – 18:30 ukončení
Velká zasedací místnost budovy radnice č.p. 111
Mgr. Michal Kudláček
Miroslav Kettner
Štěpán Pilný, Jiří Bracek, Mgr. Richard Mašek, DiS., Ing. Radek Pleskač,
Miroslav Kettner, Jiří Habart, Mgr. Lukáš Visingr, Bc. Marek Wágner, Michal
Koláček, Ing. Jakub Greguš
Jiří Bracek, Michal Koláček

Hosté:
p. Pavel Kadlec
p. Lenka Knechtová

Tišnovský vozíčkář,o.s.
Zastupitelka města Tišnova

Úvodní slovo - Pan předseda Štěpán Pilný v souladu s jednacím řádem konstatoval, že
jednání komise bylo řádně svoláno. Bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů z 11 , tj. byla
přítomna nadpoloviční většina všech členů. Omluveni 2 členové. Komise byla shledána jako
usnášeníschopná. Pan předseda seznámil členy s programem. Navrhl pana Miroslava
Kettnera jako ověřovatele zápisu a Mgr. Michal Kudláčka jako zapisovatele. Následovalo
hlasování o programu, ověřovateli, zapisovateli.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0

Schváleno.

1) Návrh občanského sdružení Tišnovský vozíčkář, o.s. na preventivní opatření ve věci
upozornění na problematiku zneužívání vyhrazených míst pr parkování osobami,
které nespadají do oprávněné kategorie zdravotně postižených
p. Kadlec: Jménem združení Tišnovský vozíčkář sdělil zkušenosti členů jejich sdružení
ve věci obsazování vyhrazených parkovišť pro invalidity, a to v lokalitách Albert,
Penny. Odkázáno na popis preventivního opatření. Navrhl instalovat v rámci
preventivního programu fotografii vozíčkáře do blízkosti
Bc. Wágner: ze zákona je v případě obsazení vyhrazeného parkoviště sankce
5 –
10 tis. Nelze to řešit blokovou pokutou, ale oznámením na odbor pokuty. A
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případně odtažení. Sankce je tedy vysoká. Určitě se na těchto místech stává,
ale
často je to např. Zásobování. Viděl bych to na spolupráci, tj. intervenci na
oznámení. Nejeví se mi to celkově jako markantní problematika na Tišnově.
p. Kettner – nejčastěji se to děje před Albertem, nejčastěji se jedná o zásobování,
u Penny je to časté, ale za posledních 14 je situace lepší. Oznámení máme jedno za
obsazení vyhrazeného parkoviště ze strany občanů. Nelze to řešit blokově, je to
nutné poslat na správnímu orgánu. Existují navíc rozporná stanoviska ve věci
možnosti využití pokut, ale zákon hovoří jasně o nutnosti oznámení. Prosím o
oznamování sporných případů.
Ing. Šikula – iniciativu Tišnovského vozíčkáře vítám, obecně však platí, že v
Tišnově není nedostatek vyhrazených pracovišť. Před Penny Marketem je to
dle
toho co vidím pořád volná, naopak evidujeme stížnosti od lidí na nadměrné
množství často těchto míst.
p. Habart – legislativa hovoří jasně o možnostech doplnit dodatkovou tabulkou
vyhrazené stání a značku k němu, není problém v rámci preventivní akce
doplnit na místě, např. Stěně Penny Marketu po domluvě s majitelem další
označení
p. Kadlec – jde o to, v jaký čas se na místo člověk podívá
Závěry:
a) Městská policie Tišnov a OOP ČR Tišnov se na danou problematiku zaměří
b) P. Kadlec detaily projektu zašle e-mailem p. Kettnerovi
2) Řešení dopravní situace u ZŠ 28. října – ulice Dvořáčkova
p. Kettner: přednesl návrhy na řešení dopravní situace na ulici Dvořáčkova
cestou zjednosměrnění.
Ing. Šikula: z variant zjednosměrnění se mi jeví nejlépe vyústění na ulici Ráboňova.
p. Pilný: taktéž se mi jeví varianta s vyústěním na Ráboňové ulici nejvhodnější.
p. Kettner: Ráboňova ulice je občas ucpaná zásobováním, což je okolnost,
kterou je zapotřebí zohlednit.
Ing. Šikula: na místě bývalého tržiště máme plochu jako ostatní manipulační
pronajatu, není to oficiální parkoviště, je to snaha ulehčit jiným lokalitám, nyní toto
provizorium funguje.
Bc. Wágner: Na dotaz uvádím, že je to obtěžující, zmatené, dosud se žádný
incident nestal, ale do budoucna je nutné to řešit.
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p. Kettner: Některé situace jsou tam na hraně. Je to chaos.
p. Knechtová: Jde o to, že v prostoru parkují rodiče, protože je to nejblíže
vchodu do družiny. Až se tam stane to, že tam někdo srazí dítě, tak si všichni
vzpomenou.
Ing. Pleskač: Někteří tam potřebují zaparkovat, což vyřešila odstavná plocha,
problém největší je s těmi, co jen přizastaví. Podporuji zjednosměrnění, protože
v
nejužším pruhu se proti sobě auta střetávají.
Usnesení č. 1: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova schvaluje úpravu komunikace ulice Dvořáčkova cestou zjednosměrnění ve
variantě b) dle návrhu Městské policie Tišnov s vyústěním komunikace na ulici
Ráboňova jako dočasné řešení pro zpřehlednění dopravní situace na ulici
Dvořáčkova v blízkosti ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 než bude realizována
komplexní stavební úprava lokality.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
3) Informace o činnosti Městské policie Tišnov za uplynulé 3 měsíce působení v městě
Tišnově
(viz. zpráva)
4) Priority rozpočtu městské policie Tišnov na rok 2016
p. Kettner: Rozpočet bude pro rok 2016 postaven na udržení stávajícího stavu. Nyní
se v roce 2015 nakoupily zbraně, automobil, který do konce roku bude dodán je již
také realitou, taktéž v roce 2015 bude zřízen adekvátní informační systém.
5) Různé:
a) Problematika odtahů ve vztahu k blokovému čištění
p. Habart: Informuji v dané souvislosti, že existuje firma B-Kom v Brně, která má
nově 4 automobily s ramenem a zjistit jejich možnost poskytnutí této služby v
Tišnově.
b) Koncepce MP Tišnov do budoucna (dotaz p. Habart)
Ing. Šikula: Současná koncepce je v rozsahu 2 strážníci a o jejich maximální
užitečnosti ve stávajícím formátu jsme v tuto chvíli přesvědčeni.
Bc. Wágner: Vidím to jednoznačně na rozšíření strážníků MP Tišnov na 4
osoby. Nebráním se i spolupráci formou společných hlídek v nejkritičtějších
časech pátek večer a sobota večer.
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Mgr. Visingr: Jako člen komise se dotazuji ve svém okolí. Eviduji spíše kladné
reakce, původní obavy o botičkách se nenaplnili, lidé vnímají kladně navýšení
policie v terénu.
c) Kamerový systém do budoucna (p. Habart)
Bc. Wágner: Do budoucna bych viděl vývoj směrem k předání kamerového
systému pod Město Tišnov a jeho modernizaci.
p. Kettner: Máme podněty směrem k optimalizaci postavení kamerových bodů.
Ing. Šikula: Na vyhodnocení kamerového systému nyní pracuje Mgr. Skřepek.
d) Pozvání zástupce odboru dopravy ve věci křižovatky ulice Brněnská a
Dvořákova
Úkol: Na příští komisi tajemník komise pozve zástupce odboru dopravy ve věci
křižovatky ulice Brněnská a Dvořákova (možnost signalizačního zařízení?)
e) Parkovací místa pro invalidy na náměstí Komenského u provozovny drogérie
p. Trtílek: (vložit popis situace)
f) Průzkum zájmů neorganizované mládeže – Klub Čas Tišnov, výsledky zašle,
výsledky zašle Mgr. Mašek.

V Tišnově dne 2. 9. 2015
Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Tajemník komise

………………………………..

Ověřil/a: Miroslav Kettner
Ověřovatel pro schůzi 2. 9. 2015

………………………………..

Štěpán Pilný
Předseda komise

………………………………..
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