Číslo materiálu: 6/51
Komise:
Datum:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

Komise Dopravní
6.4.2016
Fedorovič, Kraus, Bartl, Kubát, Procházka, Malík, Mottl, Morávek, Klečák,
Sedláček, Beránek, Tvrdík, Louda, Kubový,

Hosté:
Příští jednání: 18.5.2016 (středa 17.00)
1) Návrh usnesení pro RM:
1)

bere

na

v ě d o m í zápis z 11. zasedání komise dopravní ze dne 6.4.2016

2)

odvolává z funkce člena komise dopravní Oldřichu Kubového – na vlastní žádost

2) program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
a) úvodní slovo – předseda komise Ing. Zdeněk Sedláček byl z jednání předem omluven, úvodní
slovo přednesl koordinátor komise – viz níže
b) koordinátor komise dopravní p.Vepřek (odbor investic-technické oddělení, dále jen OI-TO)
oznámil komisi, že je usnášeníschopná (nutná min. účast 8 členů, přítomných 9 z 14 členů)
c) projednání předložených žádostí
- žádost provozovatele Sběrného dvora o umístění dopravního značení, zamezující stání
(zastavení) vozidel v místě odbočení ze Zelenkovy ulice k jejich areálu: komise jednomyslně
souhlasí s umístěním žluté čáry (V12c) na obrubník v Zelenkově ul. – dle návrhu
- žádost Oldřicha Kubového o ukončení členství v komisi dopravní z důvodu odchodu do
starobního důchodu – viz návrh usnesení v odst.1: komise jednomyslně souhlasí s ukončením
členství ale zároveň žádá MP o členství jejich zástupce v dopravní komisi
d) projednání návrhů a připomínek členů komise
- p.Vepřek
seznámil komisi se skutečností, že na posledním zasedání rady města došlo k povolení umístění
jednoho zpoplatněného - trvalého vyhrazeného parkovacího místa v ulici 17.listopadu pro
„Zásobování OC Pasáž“, jako náhrada za uvolněné parkovací místo pro držitele průkazu ZTP
- p.Klečák
požádal o zajištění bezbariérového přístupu do Pacákových sadů (WC aj.): p.Vepřek zjistí
skutečnosti, na příští komisi předá informace
- p.Mottl
upozornil na nedokončené povrchy výkopů na komunikacích (i několik měsíců): p.Vepřek
odpověděl, že jde většinou o výkopy havárií vody, dle VHS budou každým dnem opraveny
dále upozorňuje na nejednotné pokyny asistentů MP u přechodů pro chodce, p.Morávek doplnil o
návrh rozdělení osob na kontrolu u více přechodů: OI-TO předá informaci MP, k případnému
doškolení uvedených pomocníků MP aj.
v posledním příspěvku navrhuje p.Mottl v přípravě příští „Sedlecké pouti“ zauvažovat o možnosti
zřízení velkého záchytného parkoviště apod., aby nedocházelo ke konfliktním dopravním
situacím, jako tomu bylo v letošním roce: OI-TO informuje o tomto návrhu organizátora pouti
-p.Malík
doporučuje pomoci umístění dopravního značení apod. zabránit rychlým průjezdům čtyřkolek
ulicí Na Podskalí a přilehlých cestiček: OI-TO prověří uvedené skutečnosti
-p.Vepřek navázal na projednávaný bod o Zelenkově ulici a Sběrném dvoře a navrhl ke zvýšení
informovanosti obyvatel města, umístit informaci u příjezdu k SD i přímo na komunikaci: komise
souhlasí, budou tedy prověřeny možnosti umístění vodorovného značení na komunikaci
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
-požádat ředitele MP, aby navrhl zástupce MP za člena komise dopravní
4) Reakce rady města:

Usnesení č. 304/16 k zápisu komise dopravní Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 11. zasedání komise dopravní ze dne 6.4.2016
b) rezignaci pana Oldřicha Kubového z funkce člena komise dopravní na jeho vlastní žádost
Zapsal: p.Vepřek Dobroslav

Elektronicky ověřil: Ing. Zdeněk Sedláček, MBA

