Komisia verejného poriadku a dopravy – pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove

Zápisnica č. 1
zo zastúpenia komisie
v Hurbanove, dňa 08.03.2011
Prítomní : M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš, J. Sorád
Program : 1. Otvorenie
2. Plán činnosti na rok 2011
3. Rôzne – viď. príloha
4. Záver

K bodu č. 1/ p. Kašík privítal všetkých členov komisie a otvoril rokovanie.
K bodu č. 2/ Predseda komisie oboznámil prítomných s plánom činností verejného
poriadku a dopravy.
a) V rámci plánu činností p. Kašík poukázal na značenie dopravných značiek
v meste Hurbanovo, ktoré boli odstránené v mestských častiach a zároveň
podotkol aby sa tieto dopravné značenia osadili na miesta kde je to nevyhnutne
potrebné a to sú miesta častých dopravných nehôd.

b) V rámci bezpečnosti mesta Hurbanovo bol podaný projekt kamerového
systému, ktorý bol podporený všetkými členmi komisie z dôvodu ochrany majetku
a bezpečnosti osôb.

c) Na základe žiadosti o vytvorenie parkoviska pri ZŠ a MŠ A Fesztyho z
vjm komisia skonštatovala, že by bolo potrebné osloviť občanov a zároveň doložiť
ich súhlas s podpisom v prípade že by sa vytvorilo parkovisko na časti zeleného
pásu popred ich domami.
Zároveň p. Kašík navrhol aj druhú možnosť parkovania na druhej strane vozovky
pozdĺž chodníka kde sme skonštatovali že aj napriek stojacim autám bude dosť
miesta pre chodcov kde by bol priestor asi 1 meter od plotu čo by postačovalo aj
pre matky s kočíkmi. Pán Gúgh pripomienkoval, že pokiaľ by bolo parkovanie
pozdĺž chodníka tak v tom prípade by sa umiestnila dopravná značka na druhej
strane cesty zákaz zastavenia na úseku pred školou, aby nedochádzalo k úplnému
zablokovaniu cesty.
d) Na predplatených parkovacích miestach p. Botoš navrhol aby bolo
jednotné označenie na parkovacej ploche s rovnakým vymeraním parkovacích
miest (v rámci úpravy všeobecného záväzného nariadenia mesta) pre vozidlá
a označenie na tabule, ktorá bude umiestnená pred vozidlom s vyznačením ŠPZ
motor. vozidla. Zároveň p. Kašík navrhol, aby boli umiestnené aspoň dve verejné
tabule na ktorých by bol vyznačený parkovací plán voľných a obsadených
parkovacích miest.

e) V prípade bodu, ktorý sa zaoberá úpravou miestnej komunikácie na ul.
Chotínska – Konkol sme sa zhodli, že by bolo treba vypracovať na správnom
oddelení rozpočet k danej žiadosti .
f) K prístupu ku garážam na sídlisku Stred – ul. Nejedlého sme skonštatovali,
že je nevyhnutná oprava komunikácie nakoľko pri nepriaznivom počasí sa stáva že
jednotlivé vozidlá sa nevedia dostať ku svojim garážam, lebo nie je dostatočne
spevnená prístupová cesta.
V tomto prípade treba osloviť v rámci výhodnejšej ponuky viacej firiem .
g) Pri chodníku na ul. Konkolyho sme sa zhodli o oprave chodníka nakoľko
je poškodený z dôvodu prerasteného koreňa zo stromu.
V tomto prípade treba osloviť v rámci výhodnejšej ponuky viacej firiem .
h) Ku stavu mestskej polícii p. Botoš skonštatoval, že stav policajtov na
základe daného rozpočtu na rok 2011 je naplnený, ale v rámci bezpečnosti
obyvateľov mestských častiach bude nevyhnutné prijať k roku 2012 minimálne
aspoň dvoch príslušníkov mestskej polície nakoľko sa kriminalita zvyšuje
a súčasný stav v mestskej polícii nepostačuje v rámci pokrytia služieb.
i) Počas zimnej údržby ciest nebola zaevidovaná žiadna sťažnosť zo strany
obyvateľov
z čoho vyplýva, že úsek služieb vykonával počas nepriaznivého počasia riadnu
údržbu ciest.
Komisia sa zhodla na tom že po zimnej sezóne je potrebné obnovenie vyznačenia
prechodov pre chodcov na ceste pri školách.

Závery zo zasadnutia komisie verejného poriadku a dopravy :

Schvaľujeme plán činností na rok 2011

Zapísal: Bc. Milan Kajan

Overil: Mikuláš Kašík

