Komisia verejného poriadku a dopravy– pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove

Zápisnica č. 3
zo zastúpenia komisie
v Hurbanove, dňa 02.05.2011
Prítomní : M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš, J. Sorád
Program : 1. Otvorenie
2. Prehodnotenie plánu činnosti na rok 2011
3. Rôzne, diskusia
4. Záver

K bodu č. 1/ Mikuláš Kašík, predseda komisie, otvoril zasadnutie, privítala členov
komisie a aj prizvaného hosťa – Mgr. . Hulka Oddelenia regionálneho
rozvoja MsÚ.
K bodu č. 2/ Predseda komisie prezentoval prítomných s doteraz vykonanými
činnosťami , ktoré boli do tohto času odstránené buď čiastočne, alebo úplne.
Ďalej oznámil, že projekt kamerového systému nebol schválený.

a) Mesto naďalej pripravuje výmenu dopravných značiek, ktoré boli
poškodené v neskorých nočných hodinách. V tomto čase sa zatiaľ mesto
neuvažuje o vrátení dopravných značiek na miesta odkiaľ boli pred časom
odstránené

b) V rámci žiadosti podanej z rady rodičov ZŠ s MŠ Á. Fesztyho
s vjm o vybudovanie parkoviska - predmetná žiadosť bude prejednaná na
komisii dopravy a verejného poriadku
c) Systém označovanie predplatených parkových miest VZN mesta
Hurbanovo č. 75 o dani za užívanie verejného priestranstva sa v tomto čase
pripravujú materiály na zrealizovanie tohto projektu..
d) V prípade bodu, ktorý sa zaoberá úpravou miestnej komunikácie na
ul. Chotínska – Konkol sme sa zhodli, že bude vykonaná oprava danej časti
komunikácie .
e) V prípade prístupu ku garážam na sídlisku Stred – ul. Nejedlého sa
tomto čase začalo pracovať a z časti bol spevnený povrch prístupovej cesty
ku garážam makadamom.

f) Čo sa týka chodníka na ul. Konkolyho v tomto čase sa posudzuje s
odborníkom nutnosť výrubu stromu nakoľko korene poškodzujú pešiu
komunikáciu.
g) Na ul. Agátová predseda a členovia poriadkovej komisie
upozornili na neprehľadnú križovatku na ulici Agátová – Cintorínská a dali
do pozornosti aby majiteľ upravil zarastenú časť cestnej komunikácii.
- ešte na ulici Robotníckej - Záhradníckej dať na vedomie majiteľovi
s úpravou zelene aby bola križovatka prehľadná.

K bodu rôzne : v rámci bezpečnosti mesta Hurbanovo na podnet
poriadkovej komisii, náčelníka mestskej a riaditeľa štátnej polícii, bola
vykonaná kontrola v nočných hodinách, za dozoru predsedu komisie
a jedného člena ako dozor. Táto kontrola bola zameraná na požitie
alkoholických nápojov a omamných látok.

V Hurbanove dňa 03.05.2011

Zapísal: Bc. Milan Kajan

Overil: Mikuláš Kašík
predseda komisie

