
Zápis z jednání dopravní komise 

Datum: 17.06.2020 

Účast:  Mgr. Václav Švenda, Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Ing. Petr Magera, Vladimír Srnka, Josef 

Bouše, Patrik Švarc 

Koordinátor: Mgr. Ondřej Klečka, Ing. Kateřina Melmuková 

(komise je usnášeníschopná přítomno 7 členů ze 7) 

 

Program: 

1. Zahájení - Návrh programu 

2. Informace Samostatného oddělení silničního hospodářství (dotazy členů DK, novinky, 

připravované akce) 

3. Generel dopravy 

4. Stanovení příštího termínu jednání 

5. Různé, závěr 

 

Add 1)  

Procházení analytické části Generelu dopravy a všechny jeho části - připomínkování jednotlivých témat 

(věkové rozdíly v časové ose, počty tranzitů ve městě, počty obyvatel na sektory, obsazenost parkovišť, 

atd. …) 

Add 2) 

Debata DK o velkém kruhovém objezdu - plánovaná změna, dotazy směrem na Mgr. Ondřeje Klečku 
jak je to s výkupem pozemků, projekt na nový systém kruhového objezdu)  

Add 3) 

P. Srnka pošle materiál k chodníku u hřbitova. Chce vědět proč se opravoval, když nebyl údajně 
poničený. Dále se chce vrátit k železničnímu přejezdu a k plánovanému chodníku + přejezdu pod tratí. 
Zmínil i cyklotrasu, která je ve špatném stavu. Příště upřesní přesné místo pro objasnění situace pro 
všechny z komise, měl by i zaslat foto a informace e-mailem pro všechny účastníky komise. 

Add 4) 

Termín další Dopravní komise byl stanoven na 9.9.2020 v 17:00 hod.  

 

Přijatá usnesení:  

1. Dopravní komise žádá o možnost účastnit se projednávání generelu dopravy. Rovněž tak se 

chce zúčastnit veřejného projednávání na toto téma.  

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 



2. Dopravní komise doporučuje RM, aby nástup do autobusu byl možný všemi dveřmi a to 

z ekonomických důvodů a zvýšení plynulosti dopravy. DK v tom vnímá potenciál zvýšení počtu 

cestujících. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Dopravní komise doporučuje RM zabývat se integrací MHD, PID a SID v souvislosti s redukcí 

souběžných spojů.  

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

Náměty na další program: MHD - změna platebního systému, revizoři 

 

 

Datum: 17. 6. 2020 

 

Zapsala Ing. Kateřina Melmuková  

Podpis: 

 

Předseda Komise: Mgr. Václav Švenda 

Podpis: 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 


