
Zápis z jednání dopravní komise – online přes aplikaci SKYPE 

Datum: 15.05. 2021 

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

Bouše, Patrik Švarc 

Host: Ilona Eberlová (OSH) 

Koordinátor: Mgr. Ondřej Klečka,  

(komise je usnášeníschopná přítomno 7 členů ze 7) 

Program: 

1. Zahájení - Návrh programu 

2. Optimalizace MHD  

3. Přechod u „Alberta“  

4. Různé, Stanovení příštího termínu jednání 

Na úvod Mgr. Klečka seznámil členy dopravní komise s připravovanými projekty, na kterých OSH 
pracuje. 

 

Add 2) 

P. Eberlová z Odboru silničního hospodářství, která má v pracovní náplni MHD byla přizvána na tuto 
schůzku, aby podala informace pro členy Dopravní komise. Nejdřív podala základní informace o 
problematice integrace do PID včetně průběhu dosavadních jednání a jejich výsledků a také o 
současném stavu jednání. 

Dále hovořila o detailech smlouvy uzavřené s provozovatelem MHD (firma ARRIVA), která byla 
uzavřena v roce 2018. Zde byly zmíněny i sankce při snižování nebo zvyšování najetých kilometrů od 
provozovatele a možnosti zavedení menších autobusů na linkách (například do přilehlých obcí). 

p. Srnka uvedl, že linky  3 a 6 jsou nadbytečné a že by bylo možné ušetřit na linkách, kde je malá 
obsazenost spojů. Dle jeho vyjádření není potřeba zajistit obsluhu všech čtvrtí (například „pod 
Hvězdárnou) a tímto docílit úsporu peněz.  

Ing. Magera uvedl, že souhlasí s panem Srnkou a že vítá pokračování integrace s PID. Dále se informoval 
o možnosti nástupu do MHD všemi dveřmi. 

p. Eberlová na dotaz odpověděla, že se nastupuje předními dveřmi z důvodu placení u řidiče, ale po 
zavedení integrace se počítá s nástupem všemi dveřmi. 

Mgr. Švenda informoval členy DK o probíhajícím výběrovém řízení na vedoucího IDSK. 

OSH bude dále dopravní komisi informovat o probíhajícím jednání integrace MHD do PID.  

 

Add 3) 

Dopravní komise projednala možnosti úpravy přechodu pro chodce u okružní křižovatky u 
zimního stadiónu na rameni směr Březnická ul. Členové DK navrhli některá řešení tohoto 
problému jako je umístění mechanické zábrany nebo odkopání kusu svahu a posunutí 
přechodu od OK směrem do ulice Březnická. 
 
 



 
Add 4)  

p. Srnka upozornil na trvající problém s propadlou dlažbou na zastávkách MHD na ul. Pol. 
Vězňů. Klečka uvedl, že tyto jsou v plánu oprav na letošní rok 

   

p. Štanc  upozornil na křižovatku pol. Vězňů x E. Beneše, kde dle jeho vyjádření je problém 

s živým plotem. Kdy není vidět při rovném průjezdu směrem ke Kulturnímu domu do 

křižovatky, a požádal aby TS plot zastřihla. 

p. Bouše Dotaz ohledně na rekonstrukci Milínské ul. – Klečka uvedl plán opravy 

 Dotaz na parkování na Rynečku a v ul. Průběžná. Klečka uvedl informace ohledně 

připravovaného parkovacího domu na Rynečku a přípravě úprav DZ v ulici Průběžná. 

 

 

Přijatá usnesení: 

1) DK  vyhodnotila jako velmi nebezpečný přechod u kruhového objezdu v ulici Březnická směrem 

k zimnímu stadionu a navrhuje provést jeho přesun  v souladu s předloženým grafickým 

podkladem. Viz příloha zápisu 

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Příští termíny zasedání komise jsou stanoveny na 23.06.2021  

- Návrh programu parkovací zóny 

 

 

Zapsal Mgr. Ondřej Klečka  

Podpis: 

 

Předseda Komise: Mgr. Václav Švenda 

Podpis: 


