
Č.j. MM 78923/2021 

Z Á P I S 

z 2. zasedání Dopravní komise Rady města Milevska v r. 2021,  

 

které se konalo dne 1. prosince 2021 v zasedací místnosti, MěÚ Milevsko, 

Sážinova 843, Milevsko 
 

 

 

 

Přítomni: Martin Kreuzer – předseda komise 

Vítězslav Vávrovský – člen komise  

Vladimír Horek – člen komise  

Ing. Mgr. Miroslav Doubek – člen komise 

Ing. František Jedlička – člen komise 

Ing. Karel Pučelík – člen komise 

Veronika Roubíková – tajemnice komise 

 

Omluven:    František Zítek – místopředseda komise 

 

Neomluven:  Bc. Lukáš Kamenský, DiS. – člen komise 

  Miloslav Kozák – člen komise 

 

   

           

Program jednání: 

 
1.  Zahájení jednání 

2. Četnost parkování aut - ul. 5. května, parc. č. 1735/2 – podnět p. JUDr. Blažek 

3. Parkování karavanů v Milevsku – podnět od p. Košatkové 

4. Švermova ulice – přechod pro chodce – podnět od p. Beneše 

5. Parkování v ulici Karla Čapka – podnět od  p. Kahounové 

6. Přecházení u křižovatky Dukelská x Sokolovská (k můstku přes Milevský potok) – chůze 

v komunikaci, chybí chodník – podnět od p. Vávrovského 

7. Diskuze - různé 

 

Jednání: 
 

Ad 1) Zahájení jednání 

Tajemnice DK zahájila 2. zasedání v r. 2021 a přivítala všechny přítomné.  

 
 

Ad 2) Četnost parkování aut  

DK přistoupila k projednání četnosti parkování v ul. 5. května, na podnět pana JUDr. Blažka, 

který zde bydlí a má časté problémy vyjet z vlastní garáže. Jelikož v blízkosti jeho obydlí se 

nachází Dům s pečovatelskou službou auta, zde parkují často. 

Usnesení 1/2/2021 

DK navrhuje VDZ nepřerušované žluté čáry v odpovídající délce. 

 

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0  
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Ad 3) Parkování karavanů v Milevsku 

DK přistoupila k projednání možností parkování karavanů v Milevsku.  

Usnesení 2/2/2021 

DK navrhla tyto možnosti – parkoviště u Viaduktu, U fotbalového stadionu – bez možnosti 

připojení na elektřinu, vodu a odpad, pouze pro krátkodobé zastavení. Do budoucna by šlo 

tuto problematiku vyřešit v Podnikatelském parku. V blízkém okolí přichází možnost kemp 

Vášův mlýn, Jickovice a tábořiště u Kunců. 

 

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0  

 

Ad 4) Švermova ulice – přechod pro chodce (resp. retardéru) 

DK vznesla své námitky a podněty k řešení. Tato situace se řešila už v minulých letech.  

Usnesení 3/2/2021 

Dle por. Grecha z DI PČR Písek se zamítá z důvodu malé frekvence aut a chodců v této 

lokalitě. 

 

Přítomno:  6 Pro: 2 Proti: 4 Zdržel se:  0  

 

Ad 5) Parkování v ulici Karla Čapka 

DK přistoupila k projednání ohledně parkovacích míst v ul. Karla Čapka v lokalitě u bytového 

domu tzv. „Hradčany“. Málo parkovacích míst v této lokalitě.  

Usnesení 4/2/2021 

DK souhlasí s využitím odbočky k bývalé prodejně, kde by mohlo podélně parkovat cca 8 aut. 

Pozemek spadá městu; odstranit současné značení a vyřešit dopravně možnost parkování 

dopravním značením.  

 

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0  

 

Ad 6) Přecházení u křižovatky Dukelská x Sokolovská 

DK přistoupila k projednání v ul. Dukelská x Sokolovská, kde dochází k nebezpečí při chůzi 

na komunikaci (křižovatce). Dle člena komise je zde velká frekvence chodců, kteří jdou na 

místní hřbitov nebo do přírody. 

Usnesení 5/2/2021 

DK navrhla, aby došlo k propojení chodníku z Dukelské ulice, buďto chodník podél 

komunikace nebo přes městský pozemek parc. č. 1814/1. 

  

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0  

 

Ad7.1) Přemístění kontejnerů na tříděný odpad - Reichnerova ulice   

DK projednala podnět od člena komise, že v ul. Reichnerova jsou na špatném a nepřehledném 

místě dány kontejnery na tříděný odpad – z hlediska silničních rozhledů pro vyjíždění na 

pozemní komunikaci. 

Usnesení 6/2/2021 

DK souhlasí s přesunem kontejnerů na tříděný odpad, blíž ke Švermově ulici, pokud je to 

možné a doporučuje toto projednat se SMM. 

 

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0  
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Ad 7.2) Parkoviště u Zimního stadionu 

Člen DK se dotazoval, zda jsou informace ohledně parkování na parkovišti u zimního 

stadionu, kde část patří firmě Luwex a.s. a část patří městu Milevsko.  

Usnesení 7/2/2021 

DK se shodla s otázkou ohledně parkování v této lokalitě a doporučuje se vrátit k možnosti 

zřízení parkovacích míst naproti Vzoru (naproti současnému parkovišti). 

 

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0  

 

Ad 7.3) Parkování na chodníkách a v protisměru ve městě Milevsko 

DK projednala podnět od člena komise, ohledně četnosti parkování na chodnících a parkování 

v protisměru, jako příklad uvedl ul. Sibiřská.  

Usnesení 8/2/2021 

DK žádá městskou policii o častější kontroly ve městě, ohledně parkování na chodnících, aut 

stojících v protisměru, z důvodu zásahu do průjezdního profilu pozemní komunikace nebo do 

rozhledů pro zastavení, v křižovatkách či před přechody pro chodce. 

 

Přítomno:  6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  0  

 

 

 

 

 

Příští zasedání dopravní komise je předběžně naplánováno na březen 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Kreuzer   v.r. 

Předseda dopravní komise 

 

 

 

 

Zapsala: Veronika Roubíková, DiS., tajemnice DK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn: 

Vysvětlivky k zápisu: 
 

„DK“ – dopravní komise 

,,VDZ“ – vodorovné dopravní značení 

 


