Zápis
k jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova č.2/2020 dne
16. 9. 2020
Zahájení
Jednání Komise pro dopravu a bezpečnost zahájil předseda Štěpán Pilný v 16:00 hod, ve venkovních
prostorech restaurace Sklep, které byly zvoleny, vzhledem k opatřením MZ, k šíření nemoci Covid 19.
Informoval o stanovení nového clena komise, kterým je vedoucí NZDM Klub Čas Tišnov, kterým je paní
Mgr. Jana Jarošová, DiS., která vystřídala paní J. Boudnou.
Přítomni: Š. Pilný, J. Habart, T. Hudec, J. Sokol, A. Driík, J. Jarošová, P. Plíšek, M. Kudláček,
Omluveni: A. Klika,
Hosté: L. Visngr, místostarosta Ing. Václav Šikula
Tajemník: Stanislav Šváb
Navrženy program:
1. Schválení programu
2. Dopravní situace — stav rekonstrukce ulic Černohorská, Dvořákova a Riegrova
3. Stav opatření na zvýšení bezpečností silničního provozu na přechodu pro chodce na Náměstí
28. října u budovy základní školy
4. Stav opatření - situace na ulici Na Loukách a Klášterská
5. Dopravní situace ul. Jungmannova
6. Stav opatření přechod U Humpolky
7. Činnost MP Tišnov
8. Stav opatření na zvýšení Besip vyústění CS Ostrovec
9. Různé a Návrhy do rozpočtu na rok 2021
Zapisovatelem stanoven: tajemník
Zápis ověří: J. Sokol
1. Program jednání: Navržený program jednání dle pozvánky byl doplněn bod č. 9 Různé o Návrhy
do rozpočtu na rok 2021. Vzhledem k nepřítomnosti A. Kliky nebude projednáván bod č. 8.
Činnost PČR OO Tišnov.
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1. Schválení programu
Návrh usnesení č. 1;
Komise pro dopravu a bezpečnost schvaluje navržený program jednání Komise pro dopravu a
bezpečnost města Tišnova č.1/2020.

Hlasování přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek hlasování

8

8

0

0

Schváleno

2. Dopravní situace - stav rekonstrukce ulic Černohorská, Dvořákova a Riegrova
Slovo si vzal místostarosta Ing. Václav Šikula, který k věci sdělil historický přehled při plánování oprav,
kdy v původním plánu měla být nejprve opravena kanalizace a následně povrch krajské silnice na ul.
Dvořákova a následně mělo dojít v několika fázích k opravě ulic Riegrova a Černohorská s vybudováním
okružní křižovatky těchto ulic. Vzhledem k Časovému posunu při změně projektu a soutěžení zhotovitele
bylo rozhodnuto, že se nebude nejprve realizovat oprava ulice Dvořákova, ale naopak se bude realizovat
Riegrova, Černohorská s kruhovým objezdem. V současné době se soutěží zhotovitel, tak aby se na jaré
2021 začalo s realizací, která by měla být ukončena do srpna 2022 v 5 stanovených úsecích.

Usnesení č. 2:
Komise pro dopravu a bezpečnost bere na vědomí Dopravní situaci - stav rekonstrukce ulic
Černohorská, Dvořákova a Riegrova
Hlasování přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek hlasování

8

8

0

0

Schváleno

3. Stav opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na přechodu pro chodce na Náměstí
28. října u budovy základní školy
Předseda komise p. Š. Pilný, uvedl, že SÚS Jmk již provedla bezpečnostní protismykovy naterTyregnp
před budovou ZŠ 28. října, stím, že se spojil spaní ředitelkou ZŠ, která vyjádřila spokojenost
s provedenou úpravou.
Usnesení č. 3;
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Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova bere na vědomí Stav opatření na zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na přechodu pro chodce na Náměstí 28. října u budovy základní školy
Hlasování přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Výsledek hlasování
8

4.

8

0

0

Schváleno

Stav opatření - situace na ulici Na Loukách a Klášterská

K věci uvedl referent OSM KS S. Šváb, že jak umístění DZ č. B24b na ul. Na Loukách, tak vyhrazené místo
na parkovišti u zeleniny na ul. Klášterské pro vozidlo taxi, umístěním DZ č. IP12a č. E13, je po
předběžném schválení speciálního pracoviště Dl Brno-venkov předáno k realizaci projektu dopravní
situace, který bude následně předán ke stanovení příslušnému silničnímu správnímu úřadu MěÚ
Tišnov.

Usnesení č. 4: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova bere na vědomí Stav opatření
- situace na ulici Na Loukách a Klášterská

5.

Hlasování přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek hlasování

8

8

0

0

Schváleno

Dopravní situace ul. Jungmannova

S. Šváb za OSMKS sdělil, že na krajské silnici - ul. Jungmannova, v současné době bez stavebních úprav
nelze pro šířkové uspořádání, změnit organizaci dopravy, vytvořením protisměrného cyklopruhu.
V současné době je zpracováván projekt na vytvoření časově omezeného stání po pravé straně ulice a
zákazu zastavení mimo vozidla zásobování po levé straně, k uvedené přechodné změně se musí vyjádřit
PČR a správce komunikace SÚS Jmk. Od 1.1.2021 bude možné uvedenou komunikaci, tak jako ulici
Janáčkovu převést na místní komunikace ve správě města a zavést systém placeného parkování, tak jak
je tomu na Nám. Míru.
K věci dále doplnil místostarosta Ing. Václav Šikula, že se plánuje rekonstrukce vodovodu na uvedené
ulici, se kterou by souvisela úprava povrchu komunikace.
Usnesení č. 5: Komise pro dopravu a bezpečnost bere na vědomí Dopravní situaci ul. Jungmannova
Hlasování přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

8

8

0

0
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Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Stav opatření přechod U Humpolky

6.

S. Šváb seznámil přítomné, se stavem projektu zvýšení bezpečnosti posunutím přechodu blíže ke
křižovatce s ulicí Nádražní, projekt byl předán k projednání na speciální stavební úřad, MěÚ Tišnov,
bude se soutěžit zhotovitel, tak aby v případě dobrých klimatických podmínek mohly být v jarních
měsících 2021 zahájeny stavební práce.

Usnesení č. 6: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova bere na vědomí Stav opatření
přechod U Humpolky
Hlasování přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek hlasování

8

8

0

O

Schváleno

Činnost MP Tišnov

7.

Vedoucí strážník p. Sokol uvedl, že současný stav strážníků je 5, jedna strážnice skončila pracovní poměr
a od 1. 11. 2020 nastoupí nový strážník p. Jiří Habart. Dále doplnil informace o činnosti MP v době
nouzového stavu, kdy MP logisticky zajišťovala pomůcky pro zdravotnická zařízení v obcích ORP Tišnov,
během nouzového stavu MP řešila 184 pochybení, kdy 3 byly řešeny ve správním řízení. V měsíci září
se MP věnuje přednáškám ve školských zařízeních, dále vedoucí strážník informoval o zajištění akce
přehlídky veteránů a o nastávajícím opatření v souvislosti s týdnem mobility a konáním
Svatováclavských hodů. Dále si vzal slovo předseda komise p. Štěpán Pilný informoval o případech
vloupání do RD v Tišnově, kdy po provedených opatřeních ze strany MP, od 24.8.2020 již k žádnému
případu nedošlo.

Usnesení č. 7: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova bere na vědomí informaci o
činnost MP Tišnov
Hlasování přítomno

Pro

Proti

8

8

0

9.

_______________________________ _______ ,
Výsledek hlasování
Zdržel se
0

Schváleno

Stav opatření na zvýšení Besip vyústění CS Ostrovec

S. Šváb uvedl, že v současné době je zpracován projekt na provedení vodorovného značení VDZ č. V15
Nápis na vozovce - symbol značky č. B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h. a doplnění DZ č. E13 na
vyústění nové cyklostezky, která se bude slavnostně otevírat 20. 9. 2020. Kdy realizace bude ovlivněna
opatřením PČR z důvodu režimu na pracovišti, v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.
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Usnesení č. 8: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova bere na vědomí Stav opatření
na zvýšení Besip vyústění CS Ostrovec
Hlasování přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek hlasování

8

8

0

0

Schváleno

8. Různé
Předseda komise p. Š. Pilný požádal vedoucí nízkoprahového centra paní Mgr. Jarošovou o podání
informací. J. Jarošová informovala o výměně ve vedení centra. Dále sdělila informace o činnosti centra
v době nouzového stavu, kdy centrum bylo uzavřeno a pracovníci šili roušky. V budově na ul. Ráboňova
došlo za přispění města k úpravám, kdy další úpravy jsou v plánu.
Dále předseda komise požádal Mgr. Kudláčka o zhodnocení stavu na úseku OSV, který uvedl, že
současný stav v soc. službách nevybočuje a je setrvalý „od všeho trochu". Místostarosta Ing. Šikula se
dále vedoucího OSV dotázal na využití a funkčnost 3 buněk pro sociál, potřeby na ulici Na Mlékárně. M.
Kudláček, sdělil, že projekt se osvědčil a 1. buňku využívá její obyvatel, který vykonává veřejnou službu,
kdy zabezpečuje úklid a dozor u 2. sanitární buňky, která slouží jako umývárna a 3. buňka slouží jako
místo pro případ dočasného umístění při podezření na nakaženého bezdomovce kovidem, většinou
slouží buňky pro přespání, než se potřebným vyřídí hmotná nouze, registrace na ÚP a podaří zajistit
ubytovna. Jako další možnost OSV zajistil iglú pro přespání na ulici.
Dále předseda komise p. Š. Pilný vyzval přítomné ke sdělení návrhů do rozpočtu na rok 2021.
Mgr. Jarošová navrhovala další úpravy prostor nízkoprahového centra - opravu hudebný, pořízení
stojanu na kola u centra a vybudování skateparku.
Předseda komise p. Š. Pilný navrhoval doplnění Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
o nový bod u nově vybudované cyklostezky Ostrovec a areálu AFK Tišnov.

Usnesení č. 9: Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Tišnova schvaluje návrhy do rozpočtu na
rok 2021.
Hlasování přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek hlasování

8

8

0

0

Schváleno
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příští jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady místa Tišnova je naplánováno předběžné na
měsíc listopad pokud nebude potřeba aktuálně reagovat na vzniklou situaci.

Závěr

„

Jednání komise zakončil předseda komise Štěpán Pilný v

Jiří Sokol
Ověřovatel
komise pro dopravu a bezpečnost

č' Iřepán Pilný
Předseda
komise pro dopravu a bezpečnost
Zapsal: S. Šváb
Dne: 17.9,2020
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