
č.j. MMPr/012165/2022 

 Zápis z 26. jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Datum jednání: 19.01.2022 

Místo jednání: Jednání formou videokonference na platformě MS Teams 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Alice Kutálková 

 
Ing. Ondřej Svák (přítomen on-line prostřednictvím aplikace MS 
Teams) 

  

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

Přítomní hosté: Ing. Tomáš Navrátil 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1 final 

Datum příštího jednání: 16.02.2022 v 15:30 

Program: 

1. Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce a parkování K+R u ZŠ ......... 1 

2. Podněty občanů – změna dopravního značení ................................................................... 2 

3. Různé ............................................................................................................................ 2 

 

 

Předseda komise v 15:30 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 přítomných 

členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/26/01/2022. 
Další člen Ing. Ondřej Svák se jednání zúčastnil on-line prostřednictvím aplikace MS Teams, připojení 

bylo navázáno po odhlasování programu, počet zúčastněných členů komise bylo 7.  

1. Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce a 
parkování K+R u ZŠ 

Předseda komise informoval o předlohách Rady města; jedna předloha ve věci parkovacích míst a 
parkovacích zálivů K+R u ZŠ a druhá předloha ve věci zvýšení bezpečnosti na křižovatkách. Obě 
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předlohy byly vedením města staženy a nebyly projednány. Důvodem je nutnost dopracování obou 

materiálů. 

Host komise sdělené informace odsouhlasil a doplnil, že je třeba projednat návrhy řešení s dopravním 

inspektorátem Policie ČR, dále je nutné doplnit náklady na realizaci vč. PD, dohodnout vyčlenění 

finančních prostředků v rozpočtu města tzv. rozpočtové opatření a nastínit časový horizont realizace.   

Předseda informoval realizovaných parkovacích místech K+R u ZŠ JAK Předmostí. 

K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

2. Podněty občanů – změna dopravního značení 

2.1. Petice občanů z ul. Durychova – občané požadují zakázat vjezd dopravních automobilů a 

omezení rychlosti na 30 km/h v úseku mezi ulicí Lančíkova a Hostýnská. KRIDB má 

s oddělením dopravy odboru MAJ nalézt a projednat možné způsoby řešení a následně 
projednat s DI Policie ČR. 

Komise zákaz vjezdu nákladních automobilů po diskusi odmítla. Jedná se o rozvojovou 
lokalitu, provoz nákladních automobilů tam bude pouze v souvislosti s výstavbou rodinných 

domů. Komise neshledala důvod k osazení DZ zákazu vjezdu nákladních vozidel. Rychlost 
vozidel je možné omezit snížením rychlosti DZ nebo zvýšením křižovatky. Komise hledala 

nejvhodnější řešení z hlediska účinnosti dopadu, výše vynaložených nákladů a rychlosti 

provedení. Komise svým usnesením č. KRIDB/26/02/2022 doporučila odboru MAJ řešit 
křižovatku Durychova – Lančíkových místní úpravou provozu – změnou řízení křižovatky – 

zrušením stávajícího dopravního značení na dotčené křižovatce. Nově bude křižovatka řízena 
předností zprava. 

 

V souvislosti se změnou dopravní situace bude nutné dle člena komise Ing. Ondřeje Sváka na 
1 měsíc umístit přechodné dopravní značky IP22 - Změna organizace dopravy s textem 

„Změna úpravy provozu na křižovatce“. 
2.2. Žádost provozovatele výroby a rozvozu pizzy ke zpřístupnění nakládací rampy u objektu Svisle 

9 – nakládací rampu objektu blokují parkující vozidla, která znemožňují nakládku a vykládku 

zboží. Parkování by bylo možné organizovat např. vodorovným DZ. Nejprve je nutné zjistit 
způsob vykládky a nakládky zboží. Vyznačením parkovacích míst však počet zaparkovaných 

vozidel ubyde. Pan předseda zkontaktuje žadatele a ostatní nájemce objektu s dotazem na 
způsob zásobování provozovny, následně bude navrženo řešení. 

K tomuto podbodu nebylo přijato žádné usnesení. 

3. Různé 

Na žádost hosta komise bude na příštím jednání zařazen záměr rozšíření parkoviště na ul. Malá 

Trávnická.  

Jednání bylo ukončeno 17:10 h. Termín 27. jednání KRIDB se uskuteční ve středu dne 
16.02.2022 15:30 h v zasedací místnosti MMPr, omluveným členům budou zaslány přihlašovací údaje 

k připojení se k jednání formou videokonference prostřednictvím MS Teams. 

 

 

…………v.r..…..……… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 

 

Příloha – usnesení, prezenční listina + prezenční listina formou výstřižku z videokonferenčního jednání   
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Zkratky: 

DI – dopravní inspektorát 

DZ – dopravní značení 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Odbor MAJ – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

RM – Rada města 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 26 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 19.01.2022 

 

KRIDB/26/01/2022 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 26. zasedání KRIDB. 

Hlasování: Pro  6/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/26/02/2022 Petice občanů ul. Durychova 

KRIDB doporučuje odboru MAJ řešit křižovatku Durychova – Lančíkových místní úpravou provozu – 
změnou řízení křižovatky – zrušením stávajícího dopravního značení na dotčené křižovatce. Nově bude 

křižovatka řízena předností zprava.  
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Termíny dalších jednání komise: 16.02.2022 

 
 

 

…………v.r.……..……… 
Marek Dostál 

předseda komise 
 

 

 
 

 
 

  


