ZÁPIS
ze 2. zasedání Dopravní komise Rady města Milevska v r. 2022,
které se konalo dne 8. září 2022 v zasedací místnosti, MěÚ Milevsko, Sážinova
843, Milevsko

Přítomni:

František Zítek – místopředseda komise
Vítězslav Vávrovský – člen komise
Ing. František Jedlička – člen komise
Miloslav Kozák – člen komise
Veronika Roubíková – tajemnice komise

Omluven:

Ing. Karel Pučelík – člen komise
Ing. Mgr. Miroslav Doubek – člen komise

Neomluven: Bc. Lukáš Kamenský, DiS. – člen komise
Vladimír Horek - člen komise
Host:

Ing. Josef Hrůza – vedoucí odboru dopravy
por. Stanislav Grech

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Podnět p. Jarošová – Žádost o vyznačení vyhrazených parkovacích míst u budovy čp.
1372
3. Podnět p. Petr Vlasák – přechod pro chodce, ul. Nádražní
4. Podnět p. Alena Stejskalová – zrcadlo v ul. Sibiřská
5. Podnět p. Petr Mikát – parkování v ul. Sladkovského
6. Směrový sloupek červený kulatý – ul. Petrovická
7. Podnět – silniční správní úřad – před PČ (u přechodu) nám. E. Beneše – bílé čáry
8. Podnět p. Luxemburg – vodorovné žluté značení u čp. 1221, ul. Nádražní
9. Podněty člena komise F. Jedličky:
a) Pokračování chodníku/cyklostezky ul. Petrovická až k odbočce Přeborov (usnesení
3/2/2019)
b) Parkování u bytovek v ul. Nádražní (usnesení 4/2/2019)
c) Parkování v ul. J.A.Komenského (usnesení 5/2/2019)
d) Parkování v ul. B. Němcové
10. Podnět p. Hejný – parkovací místa s omezeným stáním u Vzoru
11. Žádost o vybudování zpevněné plochy pro parkování u garáží čp. 1237, ul. L. Janáčka
12. Diskuze – různé
Jednání:
Ad 1) Zahájení jednání
Tajemnice DK zahájila 2. zasedání v r. 2022 a přivítala všechny přítomné.

Ad 2) Podnět p. Jarošová – Žádost o vyznačení vyhrazených parkovacích míst u budovy
čp. 1372 pro zaměstnance a návštěvy
DK projednala podnět p. Jarošové, ředitelky DPS o vyhrazení parkovacích míst u čp. 1372.
V areálu DPS je dostatek parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvy. Po rekonstrukci DPS
vznikla nová parkovací místa.
Usnesení 2/2/2022
DK shledala, že není potřeba vyhradit parkovací stání u budovy čp. 1372.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3) Podnět p. Petr Vlasák – přechod pro chodce, ul. Nádražní
DK projednala podnět přechod pro chodce v ul. Nádražní (u Vzoru). Dle vyjádření por.
Grecha v dané ulici je nízká frekvence projíždějících automobilů.
Usnesení 3/2/2022
DK bere na vědomí vyjádření por. Grecha.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4) Podnět p. Alena Stejskalová – zrcadlo v ul. Sibiřská
Dle místního šetření bylo zjištěno, že není dodržen normový pravý rozhled (dle ČSN 73 6110)
z důvodu zasahující pevné překážky (oplocení) do rozhledu při výjezdu z veřejně přístupné
účel. komunikace.
Usnesení 4/2/2022
Z důvodu nedodržení normových rozhledů bude v daném místě nutné osadit dopravní zrcadlo.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5) Podnět p. Petr Mikát – parkování v ul. Sladkovského
DK přistoupila k řešení stížnosti p. Mikáta, ul. Sladkovského na parc. č. 1957/7. Před jeho
vjezdem neustále parkují automobil obyvatelé z této ulice. Dle vyjádření por. Grecha v zóně
zákazu stání se smí stát či parkovat pouze na určených místech a to označených jako
parkoviště. Řešit by toto měla MP.
Usnesení 5/2/2022
DK bere na vědomí a souhlasí s tímto vyjádřením.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6) Směrový sloupek červený kulatý – ul. Petrovická
DK spolu s por. Grechem projednala prosbu místních obyvatel ul. Petrovická o umístění
červených směrových sloupků na vyústění účelové komunikace na silnici 105. Sloupky
nezabezpečí bezpečný výjezd a vjezd.
Usnesení 6/2/2022
DK souhlasí s umístěním červených směrových sloupků.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7) Podnět – silniční správní úřad – před PČR (u přechodu) nám. E. Beneše – bílé
čáry
DK projednala podnět odboru silničního správního úřadu vyznačit VDZ V 13 před přechodem
pro chodce. Dále přidat pevnou překážku, která by zabránila v zaparkování automobilů před
přechodem pro chodce.
Usnesení 7/2/2022
DK souhlasí s vyznačením VDZ V13 a pevnou překážkou v tomto úseku.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8) Podnět p. Luxemburg – vodorovné žluté značení u čp. 1221, ul. Nádražní
DK spolu s por. Grechem projednali v ul. Nádražní u čp. 1221 vodorovné žluté značení.
Z důvodu šířkového uspořádání nelze umístit VDZ V12a.
Usnesení 8/2/2022
DK tento podnět bere na vědomí.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9) Podněty člena komise F. Jedličky:
a) Pokračování chodníku/cyklostezky ul. Petrovická až k odbočce Přeborov
(usnesení 3/2/2019)
DK přistoupila k projednávání podnětu Ing. Jedličky. Pozemky v navrhované trase jsou ve
vlastnictví města a jiných vlastníků. Muselo by se jednat o směnu či prodej pozemku. Vyhotovit
PD.
Usnesení 9a/2/2022
DK tento podnět doporučuje předložit RMM.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Parkování u bytových domů v ul. Nádražní (usnesení 4/2/2019)
DK projednala parkování u bytových domů čp. 1096 a 1097. Nyní je parkování zpevněno
zatravňovací dlažbou. Vhodným řešením by bylo plochu k parkování zpevnit. Nutno
projednat s OŽP.
Usnesení 9b/2/2022
DK doporučuje předložit návrh na odbor životního prostředí.
Přítomno:
4
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) Parkování v ul. J.A.Komenského (usnesení 5/2/2019)
DK
přistoupila
k projednávání
podnětu
ohledně
parkování
v ul.
J. A. Komenského. Pro realizaci je zapotřebí PD, došlo by ke změně zastávky MHD a veřejné
linkové dopravy. Nutno projednat s OŽP.
Usnesení 9c/2/2022
DK doporučuje předložit RMM.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Parkování v ul. B. Němcové
DK projednala parkování v ul. B. Němcové a Libušina. K tomuto parkování je vyhotovena
studie z roku 2017.
Usnesení 9d/2/2022
DK doporučuje předložit RMM.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 10) Podnět p. Hejný – zvýšení počtu parkovacích míst s omezeným stáním v ul. J. A.
Komenského u obchodního centra VZOR
DK projednala podnět p. Hejného, stávající počet vyhrazeného parkování pro zákazníky je
dostačující. Nová parkovací místa vznikla naproti 2. ZŠ Milevsko.
Usnesení 10/2/2022
DK doporučuje RMM zachovat stávající stav parkování.
Přítomno:

4

Pro:

3

Proti: 1

Zdržel se: 0

Ad 11) Žádost o vybudování zpevněné plochy pro parkování u garáží čp. 1237, ul. L.
Janáčka
DK projednala tento záměr, zpevnění parkovacích míst u garáží čp. 1237. DK došla k závěru
tuto plochu vyřešit komplexně včetně odpadového hospodářství.
Usnesení 11/2/2022
DK bere na vědomí, řešit zpevnění místa komplexně s odpadovým hospodářstvím.
Přítomno:

4

Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příští zasedání dopravní komise je předběžně naplánováno na prosinec 2022.

František Zítek v.r.
Místopředseda dopravní komise

Zapsala: Veronika Roubíková, DiS., tajemnice DK

Pozn:
Vysvětlivky k zápisu:
„DK“ – dopravní komise
,,VDZ“ – vodorovné dopravní značení
,,OŽP“ – odbor životního prostředí
,,MHD“ – městská hromadná doprava“
,,PD“ – projektová dokumentace“
,,PČR“ – policie České republiky
,,DPS“ – domov s pečovatelskou službou“

