
Ustavující schůze Dopravní komise Rady města Řevnice 
 

 
Místostarosta města Řevnice a radní zodpovědný za oblast dopravy a dopravní strategie města, Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D., inicioval ustavující schůzi členů dopravní komise dne 11. prosince 2014.  
 
Přítomni: 
 
Marek Fér,  
Ing. Petr Hrubý ml.,  
Jan Hruška,  
Ing. Bohumil Kovář, Ph.D. 
Ing. Jan Nosek,  
Dr. Ing. Jan Přikryl 
Ing. Jan Veselý,  
Ing. Jakub Vyhnálek,  
 
Omluvení: 
 
doc. Ing. Bohumil Kubát CSc. 
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. 
 
 
Program: 
 

1. Statuta Dopravní komise, představení a diskuze 
2. Volba předsedy Dopravní komise 
3. Diskuze k dopravním opatřením po ukončení 1. etapy realizace dotace „Zkvalitnění dopravní 

obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ 
4. Diskuze ke koncepci parkování na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
5. Předběžná diskuze k určení dopravně-bezpečnostním míst v katastru města Řevnice 

 
Navržený program byl schválen. K jednotlivým bodům: 
 
(1) Po diskuzi, členové komise schválili statuta v tomto znění: 
  

Dopravní komise: 
- vytváří podklady pro koncepci, strategii a politiku v oblasti dopravy 
- vyhodnocuje a předkládá kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady pro 
rozhodování rady města, které se týkají vývoje a situace v oblasti dopravy 
- projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organizací působících na území města v 
oblastech, která spadají do působnosti komise, a pokud se na komisi přímo obrátí 
- spolupracuje na návrhu rozpočtu města 
- iniciuje pořízení a projednává návrhy dopravně - inženýrské dokumentace, která řeší 
problematiku dopravy a výstavby (případně údržby) pozemních komunikací 
- sleduje průběh přípravy a realizace investičních staveb na úseku dopravy, rozsah a zabezpečení 
údržby silniční sítě města a navrhuje opatření ke zlepšení stavu 
- v rámci projednávaných materiálů prosazuje dodržování a naplňování zásad bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu na komunikační síti ve městě a rozvoj inteligentního dopravního 
systému 
- účastní se příprav územního a strategického plánu, kontroluje jejich plnění 



- komise sleduje úkoly, které vyplývají z jednání rady města, zabezpečuje jejich projednání a 
sleduje jejich plnění 
- svou práci vykonává komise prostřednictvím svých členů; v případě potřeby si může 
na konkrétní problematiku přizvat experty 

 
(2) Předsedou Dopravní komise byl všemi hlasy přítomných členů zvolen Bohumil Kovář.  
 
(3) Členové komise se vyjádřili k probíhajícím pracím v oblasti přednádraží. Seznámí se s dopravními 

omezeními, které předložil zhotovitel a pro radu města písemně zpracují stanoviska a doporučení 
(do 20. prosince 2014).    

 
(4) Komise se shodla na nutnosti koncepce v oblasti parkování na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 

v širší oblasti centra města, zejména pak s vazbou na parkování u nádraží. Poté, co komise získá 
potřebné podklady, tak radě města předloží svá stanoviska a doporučení. 

 
(5) Dopravní komise si klade za cíl identifikovat dopravně – bezpečnostní kritická místa v Řevnicích 

(s ohledem na udržitelný rozvoj dopravy) a spolu se Stavebně urbanistickou komisí a Komisí pro 
životní prostředí navrhnout kroky, které povedou k jejich odstranění. 

 
 
 
 
V Řevnicích, dne 11. prosince 2014 
 
Zapsal: 
 
Petr Hrubý ml. 
 
Doplnil: 
 
Bohumil Kovář 


