Zápis č. 3 ze dne 20. 5. 2019
Komise pro dopravu a bezpečnost
Přítomni:

Š. Pilný, J. Habart, T. Hudec, P. Plíšek, J. Sokol, M. Wágner,
J. Boudná, A. Drlík, M. Kudláček
Omluveni: Hosté:
L. Visngr, V. Šikula
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program: 1. ZAHÁJENÍ
2. Podněty z oblasti dopravy (křižovatka ulice Olbrachtova u hasičky, stav vozovky
od Penny ke kruhovému objezdu, křižovatka ulic Na Rybníčku a Hornická)
3. Aktualizace vyhlášky č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba v centru
města Tišnova
4. Informace o činnosti Městské policie Tišnov
5. Zpráva Podané ruce
6. Různé

1/ Zahájení
Schůzi komise zahájil v 17.00 hodin předseda pan Štěpán Pilný.
Zapisovatelem stanoven: M. Kudláček
Zápis ověří: J. Sokol
Program jednání: přijat včetně doplnění navržené p. starostou Bc. Dospíšilem, tj. křižovatka
ulic Na Rybníčku a Hornická
Hlasování přítomno
9

Pro
9

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Schváleno

2/ Podněty doprava
Ulice Brněnská
Ing. Šikula informoval členy komise o situaci ve věci ulice Brněnská, informoval o detailech
dokončování stavebních prací na ulici Brněnská, zrekapituloval vývoj stavby a činnosti
dodavatele stavby Eurovia, nyní již probíhají finální práce, tj. patky pro svislé dopravní
značení, příprava vodorovného značení, 1.6. otevření komunikace pro autobusovou dopravu.
Z ulice Dvořákovi požadována ze strany města Tišnova značka přechod pro chodce a doplnění
značky 30 km/h, což bylo řešeno dnes na kontrolním dnu.
Ostatní dopravní
Ing. Šikula informoval, že nyní jsou projekčně připravovány ulice Havlíčkova, Vrchlického,
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Husova. V generelu dopravy jsou uvedeny jako jednosměrné, nyní vznikl návrh řešení jako
zóny obytné, a to z hlediska parkování, cyklodopravy, chodníku.
Na Honech u uličky Járy Cimrmana je řešen problém přecházení místem určeným pro
přechod. Dále místo na náměstí Komenského u Tesca, které bude upraveno také jako místo
pro přecházení.
Dnes otevřena cyklostezka směrem ke koupališti. Je řešen ještě problém z vodou pod
mostem.
Po zkušenostech s placeným parkováním na náměstí Míru a náměstí Komenského, je
plánována úprava parkování na ulici Dvořáčkova po bazar, ulici Janáčkova a ul.
Jungmannova, podobně jako na náměstí.
Ulice Riegrova a Černohorská byly plánovány k financování z IROP na žádost Jihomoravského
kraje. Svazek vodovodů a kanalizací vše připravil, položil se plyn. V tomto roce je větší počet
žádostí v daném dotačním titulu. V původním termínu tedy dotační žádost nebude úspěšná.
Tedy start na podzim 2019 není reálný. Posun k dalšímu dotačnímu titulu ukazuje, že by
stavba odstartovala na podzim 2020 s tím, že nyní je v plánu soutěžit všechny složky stavby
zároveň a nikoliv po částech.
Dnes ráno řešeny díry na ulici Cáhlovská. Již v roce 2007 se řešila oprava mostu, kdy SUS JMK
sdělilo, aby se nedělala cyklostezka, že bude spravovat most, což se nestalo. Mezi tím se
vybudovala cyklostezka. Vše je nachystané na rekonstrukci mostu. Do té doby se nebude
dělat rekonstrukce vozovky. Nyní je domluveno ,,zaplátování.“
Dnes bylo jednáno také o tom, zda by byl možný kruhový objezd u hasičů. Údajně je
negativní to, že není čtvrté rameno pro kruhový objezd. Co bylo dnes v jednání se SUS JMK
navrženo, byl odbočovací pruh, a to cestou od Předklášteří do Tišnova.
Sokol: Co se týče místních komunikací, tak se ,,zaplátovávaly“ výtluky, nyní se chystají opravy
vodorovných značení.
Habart: U morového sloupu směrem k TESCU bude místo pro přecházení?
Ing. Šikula: Je naprojektováno místo pro přecházení.
Sokol: Byl bych opatrný na změny jednosměrek ulice Vrchlická, Havlíčkova apod., protože
situace si už tzv. sedla. Pokud by byl zaveden obousměrný provoz, tak se tam stát nesmí.
Ing. Šikula: Máme zadánu studii, co to udělá ve zmíněných oblastech parkování,
cyklodopravě, chodci. Jakmile bude toto posouzení, tak to komise dostane k dispozici.
Mgr. Visingr: V generelu dopravy je uvedena myšlenka hromadné dopravy v městě Tišnově,
jak to vypadá s realizací.
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Ing. Šikula: Je to tam, to je pravda, máme to i ve volebním programu, po dokončení Brněnské
to přijde ke zvážení. Nyní částečně nahrazuje absenci hromadné dopravy Senior taxi. I Senior
taxi bylo naplánováno do Předklášteří. To si zajistilo tuto službu samo. Těžko odhadnout
skutečné využití uvažované hromadné dopravy. Z toho, co jsme se dotazovali je ČSAD
připraveno, je to jen o penězích.
Mgr. Kudláček: V oblasti hromadné dopravy jde určitě o propojení bodů autobusové nádraží,
centrum, penzion, Nemocnice Tišnov, Trnec. Jde o cílovou skupinu senioři, matky s dětmi,
zdravotně postižení.
Komise bere na vědomí.
Sokol: Křižovatka Rybníček – Hornická je jedna z nejbezpečnějších. Problém nastává tehdy,
pokud stojí Na Rybníčku objemnější vozidlo. Pokud někdo jede z vrchu z Rybníčku vyšší
rychlostí, pak je samozřejmě střet fatální. Nabízí se řešení doplnit svislé dopravní značení B28
po pravé straně směrem k nemocnici. Již jsem dával podnět paní Korčekové na zpracování
tohoto řešení. Je to obdobná situace jako ulice Dvořákova. Nabízím ještě fotografie z pohledu
řidiče na dané křižovatce (předáno členům komise k nahlédnutí).
Habart: Je tam škola, školka, pediatr.
Pilný: Jezdí tam také RZS.
USNESENÍ č. 1: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova doporučuje Radě
města Tišnova doplnit svislé dopravní značení B28 po pravé straně na ulici Na Rybníčku od
ulice Brněnská po křižovatku ulice Smetanova.

Hlasování přítomno
9

Pro
9

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Sokol: Ulice Parolkova a Kukýrna. To je nebezpečná situace kvůli keřům. Vysekáním části keřů
navrhuji zprůhlednit.

USNESENÍ č. 2: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova doporučuje Radě
města Tišnova upravit výšku keře na křižovatce Parolkova a Kukýrna
Hlasování přítomno
9

Pro
9

Proti
0

Zdržel se
0
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Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

3/ Aktualizace vyhlášky č. 4/2018
Pilný: Zrekapituloval historii projednávání vyhlášky č. 4/2018, kdy tato vyhláška se v komisi již
objevuje po třetí. První názor byl ve smyslu plošná regulace, rada však přistoupila k vymezení
ulici, kam ulice Jungmannova nebyla zařazena.
Sokol: MP Tišnov v centru města registruje od zavedení vyhlášky od 1:30 klid. Provoz se
přesunul na ulici Jungmannova, kde se zavírá ve 4:00. Jde o to, že provoz se přesunul na ulici
Jungmannova, za měsíc začne provoz na zahrádce U Palce, což bude velký problém. Skončil
Kebab, Durado, Fair Play se přizpůsobil. Problém byl s Alexandria Club.
Bc. Wágner: Před měsícem OO PČR Tišnov navštívily dvě obyvatelky dané lokality ulice
Jungmannova, ptaly se, co můžeme dělat, na rušení budeme vyjíždět, jinak jsem sdělil, že
řešením je vyhláška.
Navrátil: Proč ne plošně, proč ulice na principu výjimek?
Ing Šikula: Dvě řešení, celoplošná působnost nebo vybrané ulice.
Pilný: Na radu právníka města se komise přiklonila poprvé k řešení plošně.
Sokol: Tehdy fungoval 007, Durado aj., kdy klientela se stahovala na non stopy v centru.
Getsby Club si řeší svoje uvnitř, jen pátek a sobotu.
Následovala diskuse.
USNESENÍ č. 3: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova doporučuje Radě
města Tišnova doplnit přílohu č. 1 obecně závažné vyhlášky města Tišnova č. 4/2018 o
vymezení míst s regulovanou provozní dobou pohostinských zařízení v k.ú. Tišnov o ulici
Jungmannova.
Hlasování přítomno
9

Pro
9

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

4/ MĚSTSKÁ POLICIE TIŠNOV
Pan Jiří Sokol (vedoucí strážník) informoval, že kamerový systém kompletně digitalizován a
HD. Dvě kamery plánovány do parku pod kostelem. Celkově 24 kamer včetně vnitřních
prostor úřadu. Plánována je kamera na budově vlakového nádraží, čeká se na provedení
rekonstrukce budovy nádraží. Takto budeme na maximu možností.
Služební vozidlo je vybaveno automatickým defibrilátorem, volala RZS, na místě byla OOP ČR
dříve, na místo se naváděl vrtulník.
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Agenda ztrát a nálezů přešla kompletně z úřadu na Městskou policii Tišnov.
Ve dvou kolech proběhlo výběrové řízení na strážníka Městské policie Tišnov.
MP Tišnov kontroluje vyhlášku č. 4/2018, vyhláška funguje, je zapotřebí být v terénu a
sledovat dodržování.
Poslední dobou MP Tišnov obdržela podání na domovní prodej energií, vyjíždíme na místo a
řešíme s poškozenými.
Další obce projevily zájem o spolupráci, aktuálně Předklášteří (park u bývalé speciální školy)
Lomnice (autobusové nádraží).
Od začátku roku bylo 34 odchytu psů, z toho 7 o víkendu v době, kdy nebyla služba. Navrhl
jsem příplatky za pohotovost pro MP Tišnov, ale Security Bakl provádí tuto službu pro obce i
mimo Tišnov, a to v době mimo pracovní dobu MP Tišnov, naše náklady by byly vyšší.
O naše přednášky projevila zájem obec Olší o bezpečnosti a dopravě. Nyní je domluvená akce
ve stejné obci ve smyslu dopravní den.
Na základě žádostí starostů Železného a Drásova provádíme kontroly mezi Vitarem a
Drásovem, je tam zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Lidé z toho dělají závodní dráhu,
tam padají pokuty, protože tam jezdí záměrně ti, kdo si chtějí zkrátit cestu.
Městská policie Tišnov zajišťovala v uplynulém období prakticky všechny významnější
společenské akce.
Ve výrobě je nové auto pro Městskou policii Tišnov.
Habart: Jak je to s počtem nalezených aplikačních pomůcek?
Sokol: Pořád stejně. Jednotky kusů. Tam, kde se schází lidé. Je to dobré, volají nám sami lidé.
5/ Zpráva o činnosti terénního programu Podané ruce za rok 2018
USNESENÍ č. 4: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova bere na vědomí zprávu
o činnosti terénního programu Podané ruce za rok 2018 v městě Tišnově.

Hlasování přítomno
9

Pro
9

Proti
0

Zdržel se
0

6/ Různé
Visingr: Jaká je situace ,,U Srdíčka“ za Palcem.
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Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Pilný: Je to téma mládeže, která se potřebuje scházet, je tam nepořádek, je tam skála, oni o
ni láhev rozbijí, je tam koš, není tam světlo, udělali jsme tam posezení. Byli v parku u
kostela, když nebudou ,,U Srdíčka“, tak budou Na Klucanině nebo na jiném místě.
Nepotvrdila se informace, že jde o děti chodící tam kouřit o přestávce ze školy.

Jednání komise bylo ukončeno v 18:55 hodin předsedou panem Štěpánem Pilným.

…………………………………………………….

……………………………………………………….

Předseda
komise pro dopravu a bezpečnost

Ověřovatel
komise pro dopravu a bezpečnost

Zapsal: M. Kudláček
Dne: 20. 5. 2019
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