Č. j.: MM 04982 /2019 OISM/ZEM

ZÁPIS
z 1. zasedání Dopravní komise Rady města Milevska v r. 2019,
které se konalo dne 11. února 2019 v zasedací místnosti OSV, MěÚ Milevsko,
Nám. E. Beneše 420, Milevsko
Přítomni:

Michal Polanecký – předseda komise
Ing. Karel Pučelík – člen komise
František Zítek – člen komise
Ing. František Jedlička – člen komise
Bc. Lukáš Kamenský, DiS – člen komise
Vítězslav Vávrovský – člen komise
Vladimír Horek – člen komise
Mgr. Gabriela Zemanová – tajemnice komise

Hosté:

Ing. Ivan Radosta – starosta
Ing. Bc. David Lukeš – vedoucí OISM
Vít Král – jednatel SMM
Nina Fialová – pracovnice SMM

Omluveni: Miloslav Kozák
Ing. Mgr. Miroslav Doubek

Program jednání:
Zahájení jednání
Jednací řád Dopravní komise RMM
Plán práce Dopravní komise RMM na r. 2019
Informace o investičních akcích r. 2019
Zimní údržba 2018/2019
Vydávání a kontrola parkovacích karet
Projednání 5 problematických křižovatek ve městě
Ul. U bažantnice – požadavek na snížení tonáže
Prezentace p. Král - Strategii rozvoje dopravy a veřejného prostoru v Milevsku – Plán
udržitelné městské mobility (PUMM)
10. Diskuze – různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jednání:
Ad 1) Zahájení jednání
Předseda DK pan Michal Polanecký zahájil 1. zasedání v r. 2019 a přivítal všechny přítomné
a přítomným členům DK předal jmenovací dekrety.
Ad 2) Jednací řád DK + volba místopředsedy DK
DK přistoupila k projednávání návrhu Jednacího řádu, který všichni členové obdrželi předem
e-mailem. Během diskuze členové DK dospěli k závěru, že navrhovaný Jednací řád je
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v rozporu pouze v bodě III. den a čas kdy se schází DK. Dle dohody byl den zasedání upraven
ve variantě pondělí nebo středa, čas nebyl přesně specifikován. Čas bude vždy upřesněn
alespoň 3 týdny před konáním každého zasedání. Dále se přistoupilo k volbě místopředsedy
DK – byl navržen p. František Zítek, který byl následně hlasováním zvolen místopředsedou
DK.
Usnesení 1/1/2019
DK doporučuje Radě města Milevska schválit Jednací řád dopravní komise. Místopředsedou
dopravní komise byl zvolen pan František Zítek.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3) Plán práce DK na r. 2019
DK přistoupila k projednávání návrhu Plánu práce na rok 2019, který všichni členové obdrželi
předem e-mailem.
Usnesení 2/1/2019
DK schvaluje Plán práce na rok 2019.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4) Informace o investičních akcích r. 2019
Vedoucí OISM seznámil členy DK s plánovanými investičními akcemi v r. 2019. Zejména
pak s těmi, co se týkají dopravy, jako jsou např. nový povrch v ul. Dukelská, vybudování
nových parkovišť v ul. Pod stadionem, Kpt. Nálepky a J. A. Komenského.
Usnesení 3/1/2019
DK bere na vědomí plánované investice, které budou realizovány v r. 2019.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5) Zimní údržba
Pan František Zítek seznámil členy DK s postupy při údržbě města v zimních měsících, jenž
korespondují s Nařízením města Milevska – rozsah a způsob, zajišťování schůdnosti chodníků
a sjízdnosti místních komunikací. Z diskuze vzešly náměty na zlepšení zimní údržby ve
městě s důrazem na větší využití posypové soli v lokalitách s rizikem námrazy.
Usnesení 4/1/2019
DK projednala stav zimní údržby s doporučením předložit nový návrh na zimní údržbu
firmou SMM.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6) Vydávání a kontrola parkovacích karet
Na návrh předsedy DK pana Michala Polaneckého byli členové DK seznámeni
s problematikou parkovacích karet, které nejsou v souladu s Nařízením města Milevska o
placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích vybraných místních
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komunikací na území Města Milevska. Členové DK berou tuto problematiku na vědomí a
nepodléhá nutnosti přijetí usnesení.
Ad 7) Projednání 5 problematických křižovatek ve městě
DK byly předloženy návrhy řešení 5 problematických křižovatek, které zpracoval projektant
pro dopravní stavby a předem projednal s por. Grechem z Dopravního inspektorátu Písek.
Usnesení 5/1/2019
DK nedoporučuje křižovatku Čs. Armády x Blanická fyzicky oddělit jízdní pruhy mobilními
jednotkami typu City blok. Navrhuje obnovení VDZ a mechanickou úpravu SDZ.
DK navrhuje křižovatku Komenského x zimní stadion vyřešit výstavbou nového parkoviště
v zeleni dle již hotové PD.
DK nedoporučuje navrhované úpravy na křižovatce Komenského x Pod Stadionem a taktéž u
křižovatky Št. Dvořáka x E. Destinové z důvodu zrušení několika parkovacích míst. V těchto
lokalitách doporučuje DK před stavebním řešením více využívat kontrolu strážníků MP
s požadavkem na dodržování pravidel a povinností účastníků silničního provozu.
DK navrhuje zařadit křižovatku Nádražní x Dům kultury do trvalého zásobníku investičních
projektů dle předloženého návrhu, s možností odbočovat od Domu kultury do Nádražní ulice
v obou směrech.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8) Ul. U bažantnice – požadavek na snížení tonáže
DK byl předložen návrh na snížení tonáže v ul. U bažantnice z důvodu zamezení průjezdu
nákladních aut (hlavně z místní betonárky), kdy dochází k ničení místní komunikace. DK
problematiku projednala. Navrhuje projednat stávající situaci s majitelem betonárky a pokusit
se o dohodu využívat pro trasu nákladních vozidel silnici č. 19, před řešením instalací pěti
zákazových značek s dodatkovou tabulkou. Na další DK budou členové seznámeni
s výsledkem jednání.
Usnesení 6/1/2019
DK navrhuje projednat danou problematiku s majitelem betonárky a pokusit se o dohodu.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad) 9 Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru v Milevsku, Plán udržitelné
městské mobility (PUMM)
Jednatel společnosti SMM p. Král seznámil členy DK s probíhající Strategií rozvoje dopravy
a veřejného prostoru v Milevsku a Plánem udržitelné městské mobility (PUMM), na kterém
pracuje společně s pracovnicí Ninou Fialovou. Byla dohodnuta vzájemná informovanost o
dalším postupu projektu a strategie.
Ad) 10 Diskuze – různé
Člen DK p. Zítek přednesl návrh na vybudování levostranného chodníku na ul. Týnická a to
od křižovatky silnice č. 19 až ke hřbitovu a zároveň vybudování nového veřejného osvětlení.
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Jako důvod uvedl vyšší frekvenci chodců v této lokalitě. Dle katastru se jedná o pozemky
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
Usnesení 7/1/2019
DK navrhuje předat podnět k projednání odboru OISM, který zaštítí i případnou realizaci.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda komise poděkoval členům za účast a za náměty v diskuzi.

Předseda dopravní komise: Michal Polanecký
Zapsala: Mgr. Gabriela Zemanová, tajemnice DK

Pozn:
Vysvětlivky k zápisu:
„DK“ – dopravní komise
„VDZ“ – vodorovné dopravní značení
„SDZ“ – svislé dopravní značení
„PD“ – projektová dokumentace
„OISM“ – odbor investic a správy majetku
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