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Z Á P I S 

z 1. zasedání Dopravní komise Rady města Milevska v r. 2018,  

 

které se konalo dne 21. března 2018 v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, 

Sažinova 843, Milevsko 
 

 

Přítomni: Miloslav Kozák – předseda komise   

  Pavla Petříková – člen komise 

Bc. Pavel Těhle – člen komise    

Ing. Karel Pučelík – člen komise    

  Vladimír Horek – člen komise 

František Zítek – člen komise 

Zdeněk Lutovský – člen komise 

  Ing. Milena Ilievová – tajemnice komise 

  Bc. Gabriela Zemanová – budoucí tajemnice komise 

     

Omluveni:   Jiří Pech – člen komise  

         Luboš Kolář – místopředseda komise 

           Mgr. Ondřej Šimánek – člen komise 

          Michal Fröhr – člen komise 
 

Program jednání: 
1. Zahájení jednání 

2. Zpráva o činnosti Dopravní komise RMM v r. 2017 

3. Plán práce Dopravní komise RMM na r. 2018 

4. Žádost o dopravní zrcadlo v Něžovicích 

5. Požadavek na dopravní zrcadlo v křižovatce ul. Pod Stadionem a J. A. Komenského 

6. Parkování na Husově nám. na tarasu 

7. Parkování v ul. J. A. Komenského na spojce k zimnímu stadionu 

8. Podnět na zobousměrnění části ul. J. A. Komenského 

9. Prodloužení chodníku v ul. Sadová – podnět občanů 

10. Přemístění označníku začátek obce Milevsko v ul. Týnická a osazení informačního 

systému pro motoristy 

11. Zimní údržba 2017/2018 

12. Informace o investičních akcích r. 2018 

13. Diskuze - různé 

 

Jednání: 
 

Ad 1)  

Předseda DK pan Miloslav Kozák zahájil 1. zasedání v r. 2018 a přivítal všechny přítomné. 
 

 

Ad 2)  Zpráva o činnosti Dopravní komise RMM v r. 2017 

Členové DK nevznesli žádné připomínky k předložené Zprávě o činnosti Dopravní komise 

RMM v r. 2017 
 

Usnesení 1/1/2018 

DK schvaluje Zprávu o činnosti DK v r. 2018 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:  0 
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Ad 3) Plán práce Dopravní komise RMM na r. 2018 

Členové DK nevznesli žádné připomínky k předloženému Plánu práce Dopravní komise 

RMM na r. 2018 
 

Usnesení 2/1/2018 

DK schvaluje plán práce DK na r. 2018 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:   0 

 

Ad 4) Žádost o dopravní zrcadlo v Něžovicích 

Tajemnice DK podala informaci o projednání žádosti obyvatel Něžovic o umístění 

dopravního zrcadla na křižovatce v Něžovicích pro lepší rozhled doprava ve směru od 

Dmýštic. Žádost byla předložena k posouzení DI PČR Písek. P. Grech na místě samém zjistil, 

že rozhledům brání vysazené túje, a na místě se domluvil s majitelkou pozemku o jejich 

prořezání. Vzhledem k tomu, že osazení a nastavení dopravního značení pro zlepšení rozhledu 

je v tomto místě problematické, a úprava zeleně rozhled výrazně zlepší, DI PČR nesouhlasí 

s umístěním dopravního zrcadla v Něžovicích na požadovaném místě.  
 

Usnesení 3/1/2018 

DK doporučuje vyřešit rozhledy v křižovatce v Něžovicích úpravou zeleně dle návrhu DI 

PČR Písek bez osazení dopravního zrcadla. 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:  0  
 

 

Ad5) Požadavek na dopravní zrcadlo v křižovatce ul. Pod Stadionem a J. A. 

Komenského 

Členové komise byly předsedou DK seznámeni s požadavkem na umístění dopravního 

zrcadla do ul. J. A. Komenského naproti výjezdu z ul. Pod Stadionem. Tajemnice DK 

informovala o projednání tohoto požadavku s DI PČR den před jednáním DK. P. Grech 

s osazením dopravního zrcadla nesouhlasí, rozhledu doprava při výjezdu z ul. Pod Stadionem 

brání zaparkovaná auta v křižovatce. Navrhuje provést úpravu vodorovným dopravním 

značením, kterým bude vyznačena hrana křižovatky a dopravní stín vpravo – šrafování (jedná 

se o jednosměrnou komunikaci), který posune zaparkovaná auta o 2 – 3 možná parkovací 

místa od křižovatky.   
 

Usnesení 4/1/2018 

DK doporučuje vyznačit VDZ hranu křižovatky ul. J. A. Komenského za parkovacími místy 

bez vyznačení dopravního stínu a úbytku zaparkovaných aut. 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:   0 

 

Ad 6) Parkování na Husově nám. na tarasu 

DK projednala podnět občana na zamezení nesprávného parkování na placeném parkovišti na 

Husově nám., kde po posunutí květníků při stavbě domu dochází k tomu, že zde šikmo 

parkují auta na místě VDZ vyznačeného zákazu stání, čímž není dodržena šíře průjezdního 

pruhu, a projíždějící vozidla poškozují přilehlý chodník. Návrh zněl – vrátit květníky na 

původní místo. P. Grech z DI PČR ale navrhl, vyznačit v tomto místě 1 vodorovné parkovací 

místo. Pokud tam bude parkovat jedno auto vodorovně, bude zachována šíře průjezdu a 1 

parkovací místo v této lokalitě přibyde. 
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Usnesení 5/1/2018 

DK doporučuje řešit parkování na placeném parkovišti na Husově nám. přidáním jednoho 

podélného parkovacího místa dle návrhu DI PČR Písek. 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:   0 

 

 

Ad 7) Parkování v ul. J. A. Komenského na spojce k zimnímu stadionu 

Členové DK byli informováni o stížnostech na parkování aut na spojovací komunikaci 

z ul. J. A. Komenského k zimnímu stadionu a o návrhu pana starosty na umístění zákazové 

značky. Návrh umístění zákazové značky byl DI PČR zamítnut jako neopodstatněný, jelikož 

zákaz parkování na komunikacích stejného šířkového uspořádání je přímo upraven v zákoně 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 25 odst. 3 (na komunikaci musí 

být zachován průjezdní pruh v šířce 3 m v obou jízdních směrech). Pokud parkování aut 

dlouhodobě ztěžuje průjezd na této komunikaci, je na místě dohled strážníků městské policie 

nad dodržováním výše uvedených předpisů a sankce za jejich porušování. 
 

Usnesení 6/1/2018 

DK doporučuje uložit Městské policii na spojovací komunikaci k zimnímu stadionu 

provádění pravidelných a častějších kontrol dodržování § 25 odst. 3 zákona 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích. 
 

Přítomno:   7    Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se:   0 

Ad 8) Podnět na zobousměrnění části ul. J. A. Komenského 

Tajemnice DK seznámila přítomné členy s návrhem p. Koláře na zobousměrnění ul. J. A. 

Komenského v úseku od výjezdu od zimního stadionu  po spojovací komunikaci za poštou – 

jedná se o úsek kolem OC VZOR. V tomto úseku často není dodržován jednosměrný provoz 

neukázněnými řidiči, kteří vyjíždějí od zimního stadionu nebo z parkoviště u OC VZOR. 

Tento návrh byl projednán s DI PČR, p. Grech po posouzení konstatoval, že šířkově tento 

úsek obousměrnému provozu vyhovuje, jen by se trochu zhoršil výjezd z kolmého parkoviště 

u OC VZOR, a kvůli rozhledům pro chodce by ubyla 2-3 parkovací místa. Upozornil však na 

to, že se tímto krokem zvýší už nyní problematický průjezd aut spojovací komunikací za 

poštou, která je v jednom místě zúžená na 1 jízdní pruh, a řidiči, místo aby si dali přednost 

v jízdě, jezdí po chodníku. Členové DK možnost zobousměrnění projednali a přiklonili se 

k zachování stávajícího stavu. 
 

Usnesení 7/1/2018 

DK doporučuje zachování jednosměrného provozu v celé délce ul. J. A. Komenského. 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:   0 

 

 

Ad 9) Prodloužení chodníku v ul. Sadová – podnět občanů 

Členové DK projednali podnět obyvatel ul. Sadová na prodloužení jednostranného chodníku. 

V této ulici je v jedné části chodník, který je přerušen křižovatkou a následně pokračuje 

zeleným pruhem. Před rekonstrukcí veřejného osvětlení (dále jen „VO“) uprostřed zeleného 

pruhu stály sloupy VO a prostor pro chodník zde nebyl. Při rekonstrukci byly jednak sloupy 

s objemnou  paticí nahrazeny sloupy bezpaticovými, a jednak bylo VO přemístěno k plotům, 

takže zde prostor pro chodník vznikl. Případné vybudování chodníku místo zeleného pruhu je 

odhadnuto na 130 tis. Kč vč. DPH. 
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Usnesení 8/1/2018 

DK doporučuje prodloužit jednostranný chodník v ul. Sadová. 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

Ad 10) Přemístění označníku začátek obce Milevsko v ul. Týnická a osazení 

informačního systému pro motoristy 

Tajemnice DK informovala členy DK s postupnou aktualizací a doplňováním informačního 

systému (směrovek k místním významným cílům) pro motoristy a pro pěší v Milevsku. Mimo 

jiné vznikl požadavek na umístění směrovek pro motoristy, které jsou SDZ, na pozemek u 

křižovatky ul. Týnická a Lipová cesta („U Madety“). Na tomto pozemku je ale umístěno SDZ 

„Milevsko“ – začátek obce. Po projednání s DI PČR bylo doporučeno požádat o přemístění 

označení začátku obce, který je na silnici III. třídy č. 12123, tedy majetkem Jihočeského kraje, 

blíže ke křižovatce se silnicí č. I/19, a poté umístit sloupek informačního systému pro 

motoristy na požadované místo tak, aby byl až za označníkem začátku obce.  
 

Usnesení 9/1/2018 

DK doporučuje přemístění označení začátku obce na silnici III/12123 (U Madety) blíže ke 

křižovatce se silnicí č. I/19. 
 

Přítomno:  7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:  0 

 

Ad 11)  Zimní údržba 2017/2018 

P. Zítek za Služby města Milevska a Bc. Těhle za SÚS JčK podali informace o dosavadním 

průběhu zimní údržby 2017/18. Shodli se na tom, že přesto, že se dle meteorologů jednalo o 

teplejší zimu, ranní mrazy a mrazy posledních dní se odrazily ve spíše zvýšené spotřebě 

posypového materiálu k udržení sjízdnosti vozovek a schůdnosti chodníků. (paní Petříková se 

omluvila z dalšího průběhu jednání a odešla). 

 

Ad 12) Informace o investičních akcích r. 2018 

Informaci o plánovaných investičních akcích v r. 2018 podala tajemnice DK. Nejvýznamnější 

investicí města z hlediska dopravy bude v tomto roce oprava sítí a povrchu vozovky v ul. 

Švermova – III. etapa, rekonstrukce VO na nám. E. Beneše, a z hlediska Jihočeského kraje 

rekonstrukce povrchu silnice č. II/105 (ul Čs. legií), při které se bude podílet město na 

vybudování přechodu pro chodce u restaurace U Broučka. 

 

Ad 13) Diskuze 

Pan Horek přednesl návrh, zda by nebylo možné v ul. Sokolovská vybudovat parkovací 

plochu v místě, kde dnes stojí opuštěná a jevící se jako neprodejná nemovitost města – jedná 

se o čp. 206 na stavební parcele 247/1 a 247/2. Ostatní členové tuto možnost prodiskutovali 

s doporučením, informovat o tomto návrhu vedení města. 
 

Usnesení 10/1/2018 

DK doporučuje RMM nechat prověřit možnost demolice nemovitosti města čp. 206 

v ul. Sokolovská a vybudování parkovací plochy na uvolněných pozemcích města. 
 

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0 
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Předseda komise poděkoval členům za účast a za náměty v diskuzi, o termínu dalšího 

zasedání DK bude náležitém předstihu informovat. Následně se se všemi zúčastněnými 

rozloučil a ukončil zasedání. 

 

Příští řádné zasedání Dopravní komise Města Milevska se bude konat ve středu (přesné 

datum bude ještě upřesněno v dostatečném předstihu) v zasedací místnosti městského 

úřadu, ul. Sažinova 843 (u montáží), 1. patro. O programu zasedání a případné změně 

budete informováni samostatnou pozvánkou.  

 

 

Předseda dopravní komise: Miloslav Kozák  

 

Zapsala: Ing. M. Ilievová, tajemnice DK  

 

Pozn: 

Vysvětlivky k zápisu: 

 

„SDZ“ – svislé dopravní značení 

„VDZ“ – vodorovné dopravní značení 

„VO“ – veřejné osvětlení 

„MK“ – místní komunikace 


