Číslo materiálu: 3/50
Komise Dopravní
22.1.2015
Sedláček, Fedorovič, Beránek, Šibrava, Bartl, Papaj, Morávek, Klečák, Tvrdík,
Procházka
Omluveni:
Kraus, Malík, Mottl, Kubát
Hosté:
Ing. Josef Viktora - místostarosta
Příští jednání: 25.2.2015 (středa od 17.00), 1.4.2015 (středa od 17.00)
Komise:
Datum:
Přítomni:

1) Návrh usnesení pro RM:
- b e r e n a v ě d o m í zápis z 1. zasedání nové komise dopravní ze dne 22.1.2015
- souhlasí se jmenováním Ing. Zdeňka Sedláčka, MBA předsedou komise dopravní
- souhlasí s přijetím Jiřího Loudy a Oldřicha Kubového za členy komise dopravní
2) program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
a) Koordinátor komise dopravní p.Vepřek (MěÚ Kutná Hora-odbor správy majetku) seznámil
členy s vlastním chodem (pravidly aj.) komise, s tématy navrženými panem starostou
k projednání, předal všem zúčastněným členům komise jejich jmenování a konstatoval, že je
komise usnášeníschopná (min. potřebný nadpoloviční počet členů je 8 z celkového počtu 14)
b) volba předsedy komise:
- po krátkém vzájemném představení se všech členů komise, navrhlo několik z nich zvolit
předsedou komise Ing. Zdeňka Sedláčka - výsledek: Pro 10, Proti 0, Zdržel 0
c) prvotní seznámení a částečné projednání podnětů pana starosty:
- především p.Fedorovič objasnil u jednotlivých témat doporučených panem starostou jejich
smysl, podrobnosti aj., do následné debaty se zapojili všichni členové komise, během této
rozpravy se na jednání komise dostavil jako host místostarosta Ing. Viktora, v komisi panuje
shoda nad tím, že se jednotlivá témata musí postupně rozpracovat a prodiskutovat se všemi
zainteresovanými
- z diskuze vyplynul úkol pro p.Vepřka, oslovit zástupce DI PČR, ODaSH a MP, aby se stali členy
komise, neboť při projednání jednotlivých návrhů aj. bude dobré znát rovnou názory těch,
kterých se problematika bude týkat, nebo k ní budou zaujímat svá stanoviska apod. – viz bod 3)
- dalším úkolem z komise směrem k p.Vepřkovi je zajištění přehledu vytíženosti jednotlivých
linek MHD, souvisí s dalším jednání o otevření centra města dopravě včetně zřízení nových
zastávek pro autobusovou dopravu – písemně již požádáno o dodání uvedených informací
d) projednání žádosti obyvatel města:
- dopravní řešení křižovatky Benešova/Waldhauserova, komise jednomyslně doporučuje
preventivně ke zvýšení bezpečnosti, řešit tuto sice méně přehlednou, nikoliv však nebezpečnou
křižovatku instalací dopravního zrcadla, případné zcela jiné technické řešení této křižovatky
ponechat až dojde k zásadním úpravám celé lokality, např. v souvislosti s přemístění
autobusového nádraží, výstavbě nové komunikace v ulici Kpt. Vosky atd.
e) různé:
- p.Vepřek požádal členy komise o přípravu a předložení svých možných řešení u témat
navržených panem starostou, stejně jako předložení vlastních námětů na příští zasedání komise
- komise se většinou hlasů dohodla na termínu a místu příštího zasedání, komise jednomyslně
navrhuje, aby se zasedání konala až v podvečerních hodinách, tj. nejdříve od 17.00 hodin
- všem nepřítomným členům budou podklady včetně jejich jmenování, zaslány poštou nebo jim
budou předány na dalším zasedání komise
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
- p. Vepřek požádal písemně Jiřího Loudu (DI PČR), Oldřicha Kubového (velitele MP) a Jaromíra
Ďoubala (vedoucí ODaSH) o stvrzení jejich souhlasu s návrhem komise na jejich jmenování za
členy komise, první dva svůj souhlas potvrdili, ovšem J. Ďoubal členství v komisi zamítnul,
připustil však, že v případě pozvání na jednání komise dopravní z důvodu projednání konkrétní
problematiky, se jednání účastní, z uvedeného vyplývá návrh komise radě města současně se
jmenováním předsedy komise i přijetí jejich dvou nových členů (Louda a Kubový)
4) Reakce rady města:

Usnesení č. 141/15 ke změnám v komisích Rady města Kutná Hora
II. j m e n u j e
pana Jiřího Loudu členem dopravní komise
pana Oldřicha Kubového členem dopravní komise
Usnesení č. 156/15 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z 1. zasedání nové komise dopravní ze dne 22.1.2015.
Zapsal: p.Vepřek Dobroslav

Elektronicky ověřil: Ing. Zdeněk Sedláček, MBA

