Zápis č. 2 ze dne 4. 2. 2019
Komise pro dopravu a bezpečnost
Přítomni:

Š. Pilný, R. Korčeková, J. Habart, T. Hudec, P. Plíšek, J. Sokol, M. Wágner,
J. Boudná,
Omluveni: A. Drlík,
Hosté:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program: 1. ZAHÁJENÍ
2. Uzavírka Drásov 2. etapa, Tišnov ulice Brněnská
3. Ulice Jungmannova - návrh stanovení dopravního značení
4. Rozšíření placeného parkování v centru města
5. Různé
6. 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

2/ Projednání návrhu Uzavírka Drásov 2. etapa, Tišnov ulice Brněnská
Renata Korčeková seznámila členy komise s návrhem uzavírky křižovatky ulice Brněnská x
Dvořákova x U Humpolky.
DISKUZE:
Marek Wágner – upozornil na možnost tvoření se kolon před semafory a tím znemožnění
(ztížení, znesnadnění), vjezdu a výjezdu PČR do ulice Majorova.
Štěpán Pilný – kladl důraz na včasnou a opakovanou informovanost občanů o připravované
uzavírce – letáky, web, TN,…..
Tomáš Hudec – neopomenout informovat všechny záchranné složky (hasiči, sanity,….)
Návrh usnesení:
Komise pro dopravu a bezpečnost bere na vědomí návrh Uzavírky Drásov 2. etapa, Tišnov
ulice Brněnská. Komise doporučuje z důvodu stanovení objízdné trasy pro osobní vozidla
přijíždějící ve směru od obce Železné přes ulici Riegrova, umístit na této komunikaci po jedné
straně dopravní značku B28, a to po dobu uzavírky, tzn. od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019.
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Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

3/ Ulice Jungmannova, Halouzkova - návrh stanovení dopravního značení
Předseda komise a tajemnice seznámili komisi s návrhy PD, která řeší parkování vozidel v ulici
Jungmannova a Halouzkova. Komisi byly předloženy 3 návrhy.
DISKUZE:
Štěpán Pilný – neopomenout vymezit místo pro zásobování provozoven.
Návrh usnesení:
Komise pro dopravu a bezpečnost bere na vědomí návrh stanovení dopravního značení a
jednohlasně nedoporučuje variantu č. 1, a to z důvodu bezpečnosti cyklistů. Současně komise
doporučuje na ulici Jungmannova přijetí návrhu č. 2, popř. návrhu č. 3. V ulici Halouzkova
komise doporučuje návrh č. 2.

Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

4/ Rozšíření placeného parkování v centru města
Předseda komise a tajemnice seznámili komisi s návrhem rozšíření zpoplatněného
parkovacího stání v centru města. Po vyhodnocení dosavadního placeného parkování na
náměstí Míru a Komenského, město zamýšlí rozšířit tuto možnost i do ulic Jungmannova,
Janáčkova a Moukova.
DISKUZE:
Štěpán Pilný – parkovací automaty na ulici Janáčkova nutno z důvodu bezpečnosti řidičů
umístit na straně kde jsou parkovací zálivy.
Parkovací automaty v ulici Moukova instalovat až po vybudování nového parkoviště v lokalitě
kolem nádraží.
Jiří Sokol – doporučil umístit v ulici Janáčkova ve směru od kruhového objezdu dopravní
značku B29.
Návrh usnesení:
Komise pro dopravu a bezpečnost bere na vědomí a doporučuje rozšíření placeného
parkování v centru města v ulicích Jungmannova a Janáčkova. V ulici Moukova zavedení
placeného parkování prozatím nedoporučuje.
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Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

5/ Různé
Štěpán Pilný – doporučit RM otevřít obsah Vyhlášky o rušení nočního klidu.
Michal Kudláček – navrhl zařazení do programu následné komise problematiku ulice
Jungmannova a vyhlášku č. 4/2018 o regulaci provozní doby provozoven (pohostinských
zařízení v centru města).

Návrh usnesení:
Komise pro dopravu a bezpečnost bere na vědomí návrh zařazení do programu následné
komise bod projednání problematiky ulice Jungmannova a Vyhlášky o regulaci provozní doby
provozoven.

Hlasování přítomno
8

Pro
8

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

5/ Závěr
Jednání komise bylo ukončeno v 17:55 hodin předsedou panem Štěpánem Pilným.

…………………………………………………….

……………………………………………………….

Předseda
komise pro dopravu a bezpečnost

Ověřovatel
komise pro dopravu a bezpečnost

Zapsala: R. Korčeková
Dne: 6. 2. 2019
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