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. 5/2015
z jednání komise dne 9. 11. 2015
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni
Omluveni

9. 11. 2015, 17:00 zahájení – 18:30 ukončení
Krizová zasedací místnost budovy radnice č.p. 111
Mgr. Michal Kudláček
Miroslav Kettner
Štěpán Pilný, Jiří Bracek, Ing. Radek Pleskač, Miroslav Kettner, Jiří Habart,
Bc. Marek Wágner,
Michal Koláček, Mgr. Richard Mašek, DiS., Mgr. Lukáš Visingr, Ing. Jakub
Greguš,

Hosté:
Bc. Jiří Dospíšil
Ing. Václav Šikula
Ing. Jiří Kubíček

Starosta města Tišnova
1. místostarosta
Referent OSMKS – veřejné osvětlení a
komunikace

Úvodní slovo - Pan předseda Štěpán Pilný v souladu s jednacím řádem konstatoval, že
jednání komise bylo řádně svoláno. Bylo konstatováno, že je přítomno 6 členů z 11 , tj. byla
přítomna nadpoloviční většina všech členů. Omluveni 4 členové. Komise byla shledána jako
usnášeníschopná. Pan předseda seznámil členy s programem a jeho doplněním o mimořádný
bod projekt Kafébaru u řeky Svratky. Navrhl pana Miroslava Kettnera jako ověřovatele
zápisu a Mgr. Michal Kudláčka jako zapisovatele. Následovalo hlasování o programu,
ověřovateli, zapisovateli.
Pro 6 proti 0 zdržel se 0

Schváleno.

1) Diskotéka – podnikatelský záměr – Kafébar s hudební produkcí – Bc. Dospíšil –
Město Tišnov bylo seznámeno se záměrem v budově bývalého UNICOMU, tj.
proskleném objektu u mostu u řeky Svratky, kde soukromý investor hodlá vybudovat
hudební klub. Město Tišnov obdrželo studii, bývá zvykem, že tato zařízení mají vliv na
oblast veřejného pořádku, proto je záměr předložen k posouzení komisi. Měl by to
být klub ve stylu 30. let, svozy z Brna a Bystřice, parkování vzadu na dvoře, investice 5
– 7 mil. korun, únor – březen 2016 plánováno zahájení, kapacita klubu 100 – 200
osob, 30% odhad z Tišnova, předpokládá se kuřácký provoz, dva dny v týdnu pátek a
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sobota 19:00 a 4:00. Provozovatelem bude p. Abbas. Dalším projektem stejného
vlastníka je luxusnější diskotéka Retro Music Club v Zaječí. Ze strany vedení města
Tišnova proběhne svoláni kompetentních úředníků k získání informací, vytvoření
stanoviska a případného dalšího postupu. K danému tématu bude svolán strategický
výbor zastupitelů. Předkládá se tedy tento projekt k vyjádření komisi pro bezpečnost
a prevenci kriminality.
p. Habart: Otázka hlukových limitů?
Bc. Dospíšil: Tento faktor bude testován, předpokládáme, že projekt technicky splní.
Bc. Wágner: Zkušenosti jsou takové, že uvnitř si provozovatel pořádek udělá, avšak
venku je to otázka toho, že se budou odehrávat konflikty, na které musíme
reagovat. Dále pak klienti budou navazovat na další noční provozy typu non – stop.
Svážení klientů z Brna a Bystřice je bezpečnostní riziko, budou mezi nimi osoby, které
nepotřebujeme. Nejeví se to, jako finální záměr, ale spíše základ pro luxusní kasíno.
Případné větší problémy při této kapacitě zařízení jsou mimo naše personální
možnosti.
p. Bracek: Je zde riziko cizích živlů, možné doplnění hracími přístroji obejitím
vyhlášky v případě, že původně deklarovaný záměr nebude rentabilní, což lze
očekávat.
Usnesení č. 1: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova hodnotí předložený projekt Kafe – baru u řeky Svratky negativně, spatřuje v
něm bezpečnostní riziko pro veřejný pořádek a bezpečnost města Tišnova.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

2) Dopravní řešení ulice Brněnská – Ing. Kubíček – naše pracoviště dostalo za úkol
zpracovat varianty parkování na ulici Brněnská, kdy podnikatelé mají problém s tím,
že zákazníci provozoven těžko hledají místo k zaparkování, kdy různé osoby odstaví
automobil na celý týden atd., což brání zákazníkům. Byly zpracovány čtyři varianty
dle přiloženého návrhu.
Bc. Wágner: V době, kdy byla Brněnská dvousměrná, nebyl problém s parkováním.
Nyní je jednosměrná a je zde problém zákazníků s parkováním, proč? Kromě
Melichara dle mých zkušeností není obchod, kam si nemohu dojít pěšky.
p. Kettner: Brněnská je obsazená, ale to je situace v celém centru a dotýká se všech
podnikatelů. Pokud již zasáhnout, tak variantou umožnit podnikatelům pronajmout
místa na rok, poté tam mohou jejich zákazníci parkovat a my na to můžeme
dohlédnout.
Ing. Kubíček: Podnikatelé si stěžují, že již nyní jim tam klesají tržby, nájmy jsou pro ně
další výdaje. Pokud budou určitá místa vyhrazena, může nastat stav,že nebude plná
kapacita využita ve vyhrazeném čase.
2
Zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Tišnova 5/2015 ze dne
9. 11. 2015

p. Pilný: Je to problém celého středu a všech podnikatelů, jsem proto vyřešit to
plošně na celém středu a Brněnské. Pokud nikoliv komplexně, tak dát možnost těm,
kteří mají pocit, že je to omezuje, k pronájmu.
Ing. Šikula: Před časem na sídlištích v ceně 800 – 1000,--Kč bylo možné si
pronajmout na rok, ale to bylo v době, kdy nebyla městská policie, proto se od toho
upustilo, neměl, kdo na to dohlížet.
Usnesení č. 2: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova doporučuje ponechat úpravu parkování na ulici Brněnská ve stávajícím stavu
a doporučuje vyřešit problém parkování komplexně v rámci generelu dopravy pro
celé centrum města Tišnova a ulici Brněnskou.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

3) Možnosti dopravního řešení křižovatky ulice Brněnská/Dvořákova – Ing. Kubíček –
Předmětný dlouhý přechod se nachází na krajské silnici, pokud by město Tišnov
chtělo ovlivnit situaci, je reálné naprojektovat ostrůvek dle normy max. délky
přechodu 6 metrů, tj. stavebně upravit ostrůvkem pro zvýšení bezpečnosti osob,
které přechází po ulici Brněnská. Možná bych doporučil jednání s majitelem. Na místě
se mi jeví, že počet chodců je relativně nízký, lidé přecházejí na jiných místech. Dalším
řešením je kruhová křižovatka. Jako bývalý dopravní projektant se domnívám, že to
není o tom, že nelze vytvořit, je zapotřebí ji vhodně naprojektovat a zvolit vhodný
průměr krajské křižovatky. Opět je možnost vstoupit do jednání s krajem a případně
se podílet na majetkově na investici.
Bc. Wágner: Vím, že v minulosti tam byl problém s náklaďáky na případné dané
křižovatce.
Ing. Kubíček: Je to otázka projekčního řešení.
p. Habart: Byl by problém cca. 10 m před přechodem např. retardér, aby přibrzdil
pohyb směrem dolů po ulici Dvořákova.
p. Kettner: Nedoporučoval bych, pokud, tak 3D přechod. Možnost řízené křižovatky?
Ing. Kubíček: Světelné řízení jen poté, pokud kruhové řešení nikoliv.
Bc. Wánger: Jen světelné řízení přechodu, tj. na žádost chodce.
Usnesení č. 3: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova doporučuje vedení města Tišnova vstoupit do jednání s Jihomoravským
krajem směrem k zapracování varianty č. 1 kruhové křižovatky ulic Brněnská –
Dvořákova nebo varianta č. 2 světelné řízení přechodu do projektu připravované
rekonstrukce ulice Brněnská včetně vybudování ostrůvku uprostřed přechodu.
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Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

Usnesení č. 4: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova doporučuje změnit přednost v jízdě na křižovatce ulic Brněnská a
Cáhlovská tak, že ulice Brněnská opět bude hlavní.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

4) Činnost Městské policie Tišnov za uplynulé období – ved. strážník Kettner – Bylo
otevřeno parkování Na Loukách, do konce října 2015 jsme občany směřovali na dané
parkoviště, zejména v lokalitě za Albertem, centrum řešíme letáky a výzvami, na což
máme pozitivní ohlas. V jednom případě se podařilo dotáhnout do konce zákaz
pobytu cestou rozhodnutí přestupkové komise, porušení se rovná maření výkonu
úředního rozhodnutí, šlo o recidivistu v oblasti přestupků proti majetku. Změnou
počasí se snížil počet osob, které se pod vlivem alkoholu vysedávají v lokalitě na
vlakovém nádraží. Objevily se krádeže na hrobech v souvislosti s dušičkami. Řešíme
zvýšenou pochůzkovou činností. Minerály zajišťovala státní policie.
5) Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2016 –
Kettner- automobil máme k dispozici, zbraně máme, aplikace je ve zkušební fázi a
od příštího roku bude spuštěn na ostro; na rok 2016 je ve stávajícím návrhu
rozpočtu částka na běžný provoz.
Doplnit stručně k rozpočtu a kamerovému systému.
6) Různé – bez návrhů.

V Tišnově dne 9. 11. 2015
Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Tajemník komise

………………………………..

Ověřil/a: Miroslav Kettner
Ověřovatel pro schůzi 9. 11. 2015

………………………………..

Štěpán Pilný
Předseda komise

………………………………..
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