Zápis č. 1 ze dne 7. 1. 2019
Komise pro dopravu a bezpečnost
Přítomni:

Š. Pilný, R. Korčeková, J. Habart, T. Hudec, A. Drlík, P. Plíšek, J. Sokol, M. Wágner,
J. Boudná,
Omluveni: M. Kudláček,
Hosté:
Ing. Václav Šikula, Ladislav Kotouček
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program: 1. ZAHÁJENÍ - představení členů komise, seznámení s jednacím řádem a činností
komise, termíny konání se komise v roce 2019, předání vyplněných formulářů
2. Rozpočet na rok 2019
3. Posouzení vyjádření OV Hájek - Hajánky k projektové dokumentaci DZ viz
příloha
4. Ostatní
5. Závěr

1/ Zahájení
Schůzi komise zahájil v 16.00 hodin předseda pan Štěpán Pilný.
Zapisovatelem stanovena: R. Korčeková
Zápis ověří: J. Sokol
Program jednání: přijat
Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Schváleno

Předseda komise seznámil členy s jednacím řádem, činností komise a termíny konání se
komise v roce 2019.
Komise se bude konat vždy v pondělí od 16:00 hod. viz příloha zápisu
Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Schváleno

2/ Projednání návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2019
Místostarosta Ing. Václav Šikula seznámil členy komise s příjmy a výdaji města za rok 2018,
s plánem investičních akcí na rok 2019 .Komise byla blíže seznámena s rozpočtem městské
policie (MP)a rozpočtem na dopravní značení a komunikace. Vedoucí MP J. Sokol komisi
objasnil personální posílení MP o jednoho strážníka na celkový počet šest strážníků a
objektivní důvody k pořízení druhého vozidla MP.
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Návrh usnesení:
Komise pro dopravu a bezpečnost bere na vědomí návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2019
bez připomínek.
Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

3/ Posouzení vyjádření OV Hájek - Hajánky k projektové dokumentaci DZ
R. Korčeková seznámila komisi s vypracovanou a schválenou projektovou dokumentací PČR
v obci Hájek – Hajánky. PD upravuje přednosti vozidel v křižovatce uprostřed obce a instalací
zrcadla pro bezpečnější výhled.
Informaci doplnil host, předseda osadního výboru obce Hájek – Hajánky, pan Ladislav
Korouček, který tlumočil nesouhlasné stanovisko občanů obce se stanovením dopravního
značení dle PD. Toto stanovisko odůvodnil především z obav bezpečného pohybu chodců,
především dětí po obci. V obci se nenachází chodníky, chodci se pohybuji po komunikaci a
obávají se stanovení hlavní komunikace dopravním značením, kdy by mohlo dojít ke zrychlení
dopravy průjezdem obce, tudíž ohrožení bezpečnosti chodců a dětí.
Osadní výbor navrhuje instalaci zrcadla dle PD a dopravní značky A3 – křižovatka.
DISKUZE:
J. Sokol – vysvětlil, co nás vedlo k zadání a vypracování stávající PD na základě podnětu
osadního výboru Hájek – Hajánky.
M. Wágner – odůvodnil a navrhl úpravu PD a to tak, že by ponechal pouze instalaci zrcadla,
které by zajišťovalo bezpečnější výhled při výjezdu z jedné z ulic, bez instalace svislých DZ.
Ponechal by křižovatku ve stávajícím stavu, tedy s předností zprava, kdy z hlediska
bezpečnosti provozu musí každý řidič přizpůsobit rychlost jízdy a dát přednost zprava.
Návrh usnesení:
Komise pro dopravu a bezpečnost schvaluje a doporučuje instalaci zrcadla dle stávající PD
v obci Hájek – Hajánky.
Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

4/ Ostatní
Člen Aleš Drlík vznesl podnět ke zřízení přechodu pro chodce na ulici Husova _ Smíškova.
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5/ Závěr
Jednání komise bylo ukončeno v 17:20 hodin místopředsedou panem Jiřím Habartem.

…………………………………………………….

……………………………………………………….

Předseda
komise pro dopravu a bezpečnost

Ověřovatel
komise pro dopravu a bezpečnost

Zapsala: R. Korčeková
Dne: 8. 1. 2019
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