MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
Zápis číslo 03/2021
Datum jednání:
13.10.2021
Místo jednání:
MěÚ Trutnov, zasedací místnost č. 301
Čas začátku jednání: 15:05 hod.
Přítomni
Členové komise
Bc. Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D.
Jaroslav Bureš
Jan Dressler
Josef Fujera
Petr Javůrek
MUDr. Jozef Kochan
Tomáš Kubíček
Martin Kudrnáč

neomluven
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
neomluven
omluven

Nora Miháliková
Jan Romančák
Martina Ryšavá
Lucie Špetlová
Vladimír Téra

omluvena
omluven
přítomna
neomluvena
omluven

Hosté
npor. Bc. Jaroslav Staněk (PČR)
por. Ing. Václav Javůrek (DI PČR)
Mgr. Roman Kyncl (MP Trutnov)
Mgr. Radek Svoboda (MP Trutnov)
Ing. Lumír Labík (TST Trutnov s. r. o.)
Mgr. Ondřej Čalovka (RIAPS)
Ing. David Jelínek (ORM)
Kateřina Racková (ORM)

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomna

ÚVOD
Program jednání
1. Zahájení + debata k požadavku z minulého jednání
2. Informace PČR - DI Trutnov
3. Informace MP
4. Informace PČR – OOP Trutnov
5. Závěr – diskuse
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1) Zahájení + debata k požadavkům z minulého jednání
Předseda zahájil jednání, přivítal přítomné.
MUDr. Kochan – problém s křižovatkou silnice I/14 a III/01415 (ul. Krkonošská a ul. Vlčická)
- opakované žádosti obyvatel Trutnova – zvýšení bezpečnosti či zpomalení v této
křižovatce. Žádost o prověření možností postupu řešení – urgováno pí Rackovou na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje + na ŔSD ČR. Bezpečnostní inspekce (zadavatel ŘSD ČR):
Předmětem posouzení byla možnost vybudování pravého odbočovacího pruhu (pro pravé
odbočení ze silnice Krkonošská) ve směru jízdy od Mladých Buků do Trutnova. Tato
možnost je ve zprávě auditorským týmem hodnocena jako kontraproduktivní, byl by spíše
zdrojem nebezpečí, protože odbočující (velké) vozidlo by zakrylo osobní automobil jedoucí
v přímém směru. Jako vysoké riziko vyhodnotil auditorský tým:
nedostatečný rozhled při výjezdu ze silnice ul. Vlčická vpravo do ul. Krkonošská
(nutná úprava terénu pod čerpací stanicí), pokud toto nebude možné, tak změnu
dopravního značení z P4 (Dej přednost v jízdě) na P 6 (Stůj, dej přednost).
- Ve směru od Mladých Buků vozidla přejíždějí dopravní stín a najíždějí i do pruhu pro
odbočování. Rovněž v místě dochází k předjíždění vozidel odbočujících vpravo
ze silnice Krkonošská na silnici Vlčická. Zde navrhl tým osazení baliset a pro lepší
viditelnost doplnění dopravních knoflík.
Ostatní úpravy se týkají obnovy živičného krytu včetně krajnic za vjezdem do ul. Vlčická,
obnovy vodorovného svislého značení, zajištění odvodnění do příkopů, prověření propustku,
stavební úprava čela propustku, obnovy svislého značení v provedení a kvalitě jako na
dálnicích (některé jsou za hranou životnosti), odstranění reklamních zařízení na společném
nosiči se svislou značkou apod.
Pro město z dokumentu vyplynul pouze požadavek (vyhodnoceno jako nízké riziko) osazení
značky určující přednost a tvar křižovatky na jedné z křižovatkových větví v ul. Vlčická. Což
vyplyne z jednání ŘSD ČR, tento nájezd je z části komunikace ve vlastnictví kraje.
PČR – DI nesouhlasí se závěrem bezpečnostní inspekce a požádá inspekci znovu o nové
nezávislé posouzení. Por. Ing. Javůrek předá aktuální informace kolegům v HK, poté vydají
vyjádření k závěrům inspekce (sami na situaci už několikrát upozorňovali). Krajský úřad může
nařídit ŘSD zařazení úprav do investic. MUDr. Kochan navrhuje, že se pokusí zajistit ve
spolupráci s Městem Trutnov na Krajském úřadě urgenci a řešení úprav křižovatky a projedná
na RM možnost zajistit investice ze strany ŘSD.
por. Ing. Javůrek – zmínil u křižovatky na Studenec vhodné prodloužení úseku „70“ + cedule
„úsek častých dopravních nehod“- realizace ŘSD ČR.
MUDr. Kochan - 50 km/h v Adamově – měření rychlosti – funguje, úkoly MP trvají – námitka
zástupce PČR : nezák. stanovení místní úpravy – v řešení.

2) Informace PČR – DI Trutnov
por. Ing. Václav Javůrek - informoval o dvou uzavírkách, které se protáhnou:
1. V termínu od 1.5.2021 do 31.10.2021 dojde k úplné uzavírce silnice č. I/16 v úseku od
křižovatky před železničním přejezdem s odbočkou na Vlčice po konec obce Pilníkov.
Objízdná trasa vede přes obce Hertvíkovice, Rudník a Hostinné a to v obou směrech.
2. V termínu od 3.5.2021 do 17.10.2021 dojde k úplné uzavírce silnice č. I/16 v úseku od
začátku obce Zlatá Olešnice po konec obce Zlatá Olešnice. V rámci této stavby pak dojde od
31.5. do 5.9. k úplné uzavírce mostu č. 16-095 v obci Bernartice. V tomto případě nová
informace: možnost zimního průjezdu, pokud nebude vyhovovat, uzavírka zůstane.
por. Ing. Václav Javůrek – zmínil most u kina (podchod/podjezd) – jednání na ŘSD – rozšíření
ještě o půl metru (tedy celkem 3,5m). Zmínka o kruhovém objezdu na Pražské ulici – přípravné
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práce – p. Jelínek – informoval, že dodavatel dá vědět, kdy podepíšou smlouvu, pak práce
začnou přeložkou a přes zimu dle počasí.
3) Informace MP
Mgr. Svoboda – informoval o přestupcích od začátku roku cca 3.000 – na místě vyřešeno, je
to o necelých 700 přestupků méně než v loňském roce.
Zmínka o různých akcích (Artu Kus Festival 2021, Otevřené hospody, Sundávání Draka z věže
Staré Radnice,…….) – vše proběhlo bez problémů, stejně tak pomoc při zajištění hokejových
zápasů. Informace o opilecké trojici cizinců (zadrženi), o zlodějích polské národnosti
v Autostylu (dopadeni), o loupežném přepadení v centru města (pachatel dopaden).
Kamerový systém: do konce roku budou doplněny do provozu další 4 kamery neuronové sítě
(velmi dobré využití pro statistická data – chodci, cyklisté,…….) V Zastupitelstvu města
Trutnova bude projednáno navýšení rozpočtu na kamery, které hlídají kontejnery (např. Lhota,
Bohuslavice, ….) – do té doby hlídají místa s kontejnery hlídky MP.
Prevence kriminality: 16.09.2021 proběhlo slavností otevření lesoparku na Šestidomí (jak se
chovat/nechovat v parku) – velký ohlas, odezva, pochvala od školek, škol, veřejnosti.
Forénzní značení jízdních kol: MP opět zajišťuje forénzní značení kol (celkem už se označilo
přes 300 kol), zájem mají např. i obyvatelé Prahy, kde toto značení neprovádí. Je to dotační
záležitost MV – zdarma.
Dopravní výchova: MP spolupracuje s SVČ Trutnov, kde pomáhá při dopravní výchově dětí –
velký zájem.
Mgr. Kyncl – poukázal na nedostatek zaměstnanců na MP – nábor: 2 osoby / půl roku (z toho
1 neprošel)
4) Informace PČR – OOP Trutnov
npor. Bc. Staněk - informoval o personálních změnách PČR Trutnov. Dále uvedl, že kriminalita
je na úrovni loňského roku (cca 320 trest. skutků) – vysoká objasněnost (až 62%) – Trutnov
má jednu z nejvyšších. Přestupky – pokles (vliv covidového období) – aktuálně se trestná
činnost vrací k předcovidové době.
Velká pochvala Městské Policii od PČR – OOP za perfektní spolupráci.
Personální záležitosti: podstav 9 lidí – celkem má PČR - OOP Trutnov 49 míst, z toho
obsazeno 40 a z těchto 40 je 9 lidí na dlouhodobém školení, mateřské dovolené apod. –
nedostatek lidí na PČR - OOP Trutnov.
IT technologie: kriminalita vůči seniorům – na starosti p.Vincenc (PČR Trutnov) – zatím v běhu,
příště podá npor. Bc. Jaroslav Staněk informaci o průběhu…..
Jako příklad uvedeno „navolávání“ z Polska (1188) – finta mámení peněz od důchodců - fiktivní
využití jejich vnuků a synů,…PČR komunikuje s provozovatelem 1188. Dále pak mámení
peněz od důchodců – zaslání falešným vojákům z Afganistánu.
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5) Závěr – diskuse
p. Dressler – upozornil na parkování v zákazu u školy R.Frimla a na tuningové akce v ul.
Náchodská – obojí prověří a budou hlídat hlídky MP
p. Bureš – uvedl, že po rekonstrukci pěší zóny jsou u banky ČSOB zrušena 4 parkovací místa
(řidiči, kteří si jdou vybrat peníze, zde stejně parkují a ničí novou dlažbu) – návrh: vytvoření
krátkodobých parkovacích míst v této lokalitě. P.Jelínek posoudí možný vznik krátkodobých
parkovacích (problém s rozhledem) – do příště dá vědět. Mgr. Kyncl zmínil, že v tomto místě
je hodně parkovacích míst pro tělesně postižené – část těchto míst by se dala využít, věc
prověří a informuje Ing. Jelínka.
Po prověření bude požadavek na zřízení parkovacích míst na Nám. Republiky přijmut
usnesením.
Ing. Labík – zmínka o křižovatkách typu „T“ – problémy při zimní údržbě – často neprojedou –
MP to pohlídá
Ing. Labík – zmínil Poříčí a romské občany – jednání TST Trutnov s ÚP- zapojení romských
občanů do asistence – spolupráce TST Trutnov s MP Trutnov.

Jednání ukončil předseda komise dne 13.10.2021 v 16:08 hod.
Další jednání se uskuteční v prosinci (termín bude upřesněn), v zasedací místnosti č. 301 –
pozvánku členové obdrží.
Zapsala: Martina Ryšavá v. r.

Ověřil předseda komise: MUDr. Jozef Kochan v. r.
V Trutnově dne 19.10.2021
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