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Město MILOVICE 
           nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 

 Kancelář úřadu  

tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 

 

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2018 

konaného dne 3. 9. 2018 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček – 

místostarosta města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města 

 

Omluvení: Ing. Vladimír Vedral – radní města. 

 

Program jednání Rady města: 

Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto: 

 

1. Sportovní akce „Army duatlon Milovice“ 

2.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 439/2018 

Rada města 

schvaluje program v předloženém znění. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

1. Sportovní akce „Army duatlon Milovice“ 

 

Pan D. P., Chrudim (dále jen žadatel), podal žádost o souhlas s pořádáním sportovní akce „Army duatlon 

Milovice“, výpůjčku Hakenova stadionu a využití místní komunikace ul. Ostravská a pozemků okolo výběhu 

s koňmi parc. č. 1751/27, 1745/1 a 1751/6 v k. ú. Milovice nad Labem. Tuto žádost Rada města projednala a 

schválila dne 13.08.2018 usnesením č. 405/2018. Dne 30. 8. 2018 obdržel Odbor SMMI – Oddělení správy 

majetku města, novou žádost pana P., kde žádá o změnu místa pořádání akce, a to na trase dle přiloženého 

plánku za úplné uzavírky komunikací Komenského, Rakouská, Vrutická a U Rozvodny dne 16.09.2018 v době 

od 6.00 do 20.00hodin. Žadatel předložil souhlasné vyjádření  Policie ČR, dopravního inspektorátu Nymburk, 

ale není zatím doloženo Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, které vydává odbor 

dopravy MěÚ Lysá n/L a bez kterého není možné provést uzavírky uvedených komunikací, dále vyjádření KÚ 

MěÚ Milovice – životního prostředí, vyjádření Odboru životního prostředí Lysá nad Labem – lesní správa (paní 

Samková) a odborného lesního hospodáře a správce lesů v majetku města Milovice, kterým je Ing. Ladislav 

Kořínek. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 440/2018 

Rada města 

neschvaluje pořádání sportovní akce „Army duatlon Milovice“ plánované na 16. 9. 2018, využití okolí ZŠ 

Juventa a zvláštní užívání místních komunikací ul. Komenského, Rakouská, Vrutická a U Rozvodny.   

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Pour       Mgr. Ondřej Matouš 

starosta města Milovice       1. místostarosta města Milovice  

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:3. 9. 2018 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 5. 9. 2018 
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