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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 21dne 12.04.2017 ODŽ211701Z 

 

Záměr města v oblasti dopravy 
 

Právní rámec Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Předkladatel: Mg. Martin Třeštík, místostarosta…………………………….. 

Zpracovatel: Ing. Milena Ilievová, referentka ODŽ, 03.03.2017……………… 

Vztah k rozpočtu: bez dopadu na rozpočet 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: ODŽ: Bc. Milena Brčáková…………………………… 

 ORR: Ing. Petr Švára………………………………….. 

 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje dokument „Záměr města v oblasti dopravy“ jako závazný materiál pro další postup 

územního plánování, projektování a rozvoje města v oblasti dopravy. 

 

2. Důvodová zpráva 

V souvislosti s řešením několika širších rozvojových záměrů města vystoupila v roce 2016 

ještě výrazněji než dříve potřeba zjistit a formulovat záměr města Milevska v oblasti dopravy. 

Tento záměr by se měl stát podkladem pro rozhodování při přípravě hlavních dokumentů 

územního plánování: 

• nového územního plánu (především v otázce obchvatu města) 

• územní studie pro centrum města navazující na architektonickou soutěž 

• územní studie oblasti ulice Komenského (s důrazem na řešení parkování) 

• při přípravě dalších dílčích projektů města v oblasti dopravy 

Z iniciativy pracovní skupiny ROZVOJ byla ve druhé polovině roku 2016 připravena a 

realizována dotazovací akce. Vytipovaným respondentům bylo položeno 23 otázek z oblasti 

dopravy ve městě, otázky byly členěny do několika hlavních skupin. Cílem akce bylo zjistit 

převažující názory samosprávy i veřejnosti na řešení problémů v oblasti dopravy. Oslovena 

byla všechna uskupení zastupitelů, dopravní komise, vybrané odbory městského úřadu, 

hospodářská komora, k odpovědím byli vyzvání prostřednictvím městského zpravodaje a 

internetových stránek i občané města.  

Došlé odpovědi byly analyzovány a sumarizovány s tím, že bylo přihlíženo i k tomu, jestli jde 

o názor uskupení či jednotlivce. Na vyhodnocení se výrazně podílel odbor dopravy, předseda 

dopravní komise a členové pracovní skupiny ROZVOJ. Lze konstatovat, že většina 

oslovených se odpověďmi zabývala velmi seriózně, odmítavé reakce byly naprosto ojedinělé. 

Odpovědi také přinesly řadu užitečných detailních námětů. 

Na základě provedených rozborů byl „názor města“ zformulován do dokumentu „Záměr 

města v oblasti dopravy“. Tento text byl schválen pracovní skupinou ROZVOJ, jednomyslně 

podpořen doporučením Dopravní komise. Je velmi kladně hodnocen i dopravní policií, jejíž 

připomínky jsou jen marginální a mají technický charakter. RMM na základě těchto 
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hodnocení přijala na své 7. schůzi dne 29.03.2017 usnesení č. 137/17, kterým doporučuje 

ZMM dokument „Záměr města v oblasti dopravy“ ke schválení. 

V případě schválení bude výše uvedený dokument postoupen prostřednictvím vedoucího 

odboru regionálního rozvoje ing. Petrem Švárou zpracovatelům územního plánu a územních 

studií, a RMM rozhodne o výběru dopravního specialisty pro vypracování detailního 

dopravního modelu a jeho rozpočtovém krytí. 
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