Komisia verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve
v Hurbanove

Zápisnica č.9
zo zasadnutia komisie dňa 27. 3. 2012

Prítomní: M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš, J. Sorád
Prizvaný hosť: Ing. Karol Lovász
Program: 1. Otvorenie
2. Prehodnotenie a úprava plánu činností za rok 2012
3. Rôzne, diskusia
4. Záver
K bodu č.1/ Mikuláš Kašík, predseda komisie, otvoril zasadnutie a privítal
prítomných členov komisie.
K bodu č.2/ Predseda komisie oboznámil prítomných s činnosťami, ktoré boli
doteraz vykonané, alebo sú v riešení.
a) Po stretnutí zúčastnených strán na MÚ v Hurbanove bolo dohodnuté situáciu
riešiť dopravným značením, a to umiestnením dopravnej značky Zákaz
zastavenia na pravej strane Športovej ulice pri vjazde zo strany Komárňanskej
ulice. Státie bude v Športovej ulici povolené len na jednej strane, a to pred
objektmi školy a športového areálu.
b) Parkoviská na Sládkovičovej ulici sú čiastočne dokončené, ďalšie úpravy sú
ešte v súčasnosti vykonávané. Predpokladá sa, že drobné úpravy budú ukončené
v jarných mesiacoch roku 2012. Keďže dotknutý občania pripomienkovali, že
šírka parkovacích miest je nevyhovujúca, skutočný stav sa zistí v jarných
mesiacoch a v prípade potreby dôjde k novému vymeraniu parkovacích miest.
c) Opravou vozovky na ulici Chotínskej – Konkoľ sa zaoberajú príslušné
orgány. Zatiaľ neboli vydané stanoviská. Zatiaľ boli zasypané zvlášť
nebezpečné výtlky svojpomocne.
d) Výrub stromov na ulici Konkolyho je v pláne revitalizácie mestskej zelene.
Na mestský úrad sa obrátili so žiadosťou obyvatelia ulice s tým, aby bol
odstránený strom, ktorý narúša povrch chodníka a predstavuje riziko z hľadiska
bezpečnosti prechádzajúcich občanov i dopravných prostriedkov. Keďže
organizácia ochrancov prírody oznámila svoj zámer zapojiť sa ako účastník
konania do akéhokoľvek ďalšieho výrobu stromov v Hurbanove, z časových
dôvodov nebolo možné dokončiť správne konanie v termíne, keď je výrub ešte
povolený. Ďalší termín výrubu je určený v jesennom období t.r. du je určený e)
e) Pri križovatke ulíc Lipová a Komárňanská bude pri príchode od Komárna

vyznačený zákaz státia priečnymi čiarami v odstavnom prúde vozovky. Podľa
poslednej informácie z pracoviska Slovenskej správy ciest budú obnovené
všetky horizontálne dopravné značenia až po úprave povrchu vozovky na štátnej
ceste (Komárňanská a Novozámocká ulica).
g) V centre mesta bude zvislými dopravnými značkami vyznačený zákaz státia
od križovatky ulíc Komárňanská a 28. októbra, po križovatku ulíc
Komárňanská a Konkolyho. V druhom smere od križovatky ulíc
Komárňanská a Rybárska, po križovatku ulíc Komárňanská a Športová. Komisia
odporúča vypracovať žiadosť na takúto úpravu dopravného značenia.
K uvedenej úprave je potrebné pristúpiť vzhľadom na bezpečnosť veľkého
množstva cyklistov, ktorí sa pohybujú v centre mesta. Komisia odporúča zatiaľ
na parkovanie používať parkovisko pri kostole sv. Ladislava. V počiatočnej fáze
používať parkovisko bezplatne. Komisia zvažuje možnosť v úseku pred poštou
ponechať na státie niekoľko parkovacích miest, alebo vybudovať nové
parkovisko na Šáradskej ulici.
h) Oboznámili sme sa s navrhovaným dopravným riešením pri napojení
predajne TESCO na Komárňanskú ulicu. Okrem požadovaného priechodu pre
chodcov medzi križovatky s Rybárskou ulicou a Malou ulicou, približne pred
budovu ZUŠ, bude vyznačený ešte jeden priechod pre chodcov na
Komárňanskej ulici vo vzdialenosti cca 50 m od vjazdu na parkovisko
obchodného domu TESCO. Malá ulica bude riešená ako jednosmerná prevádzka
v smere jazdy od Komárňanskej. Na náklady TESCO je plánované vybudovať
na Malej ulici parkovacie miesta pozdĺž vozovky na oboch stranách pri plote
ZUŠ a pohostinstva MIX I.
i) Návrh komisie na križovatke ulíc Slobody a Súdna vyznačiť dopravným
značením za hlavnú cestu Ulicu Slobody bol akceptovaný. V súčasnosti sú
vyhodnocované ponuky na nákup dopravných značiek. Po ich obstaraní bude
dopravné značenie zrealizované.
j) Komisia navrhuje realizovať rozmiestnenie kamier, ktoré budú zakúpené
z projektu kamerového systému (1. etapa) nasledovne. 1 rotačná kamera na
Námestie Konkolyho-Thegeho, 1 rotačná kamera na Komárňanskú ulicu pri
križovatke so Šáradskou ulicou, 3 stacionárne kamery rozmiestniť na
Sládkovičovej ulici.
k) Komisia navrhuje vyvolať jednanie s firmou Heineken kvôli riešeniu
parkovania kamiónov na Žitavskej ulici.
l) Riadieteľ Obv.O PZ SR uviedol, že požiadavke zapojenia občanov mesta do
dobrovoľných poriadkových hliadok nemôže momentálne obvodné oddelenie
PZ SR vyhovieť, keďže na oddelení je nedostatok príslušníkov, ktorí by mohli
vystupovať ako velitelia hliadok.
K bodu č.3/ V bode rôzne odzneli tieto pripomienky.

a) Odporúčame zabezpečiť v mestskom rozhlase minimálne mesačne raz jednu
reláciu, v ktorej budú občania upozornení, aby boli ostražití pri kontakte
s rôznymi podomovými obchodníkmi a dealermi.
b) Stretnutie všetkých zainteresovaných zložiek (MsP, Polícia SR, Slovenská
pošta, MÚ) na riešenie situácie v čase vyplácania peňažných dávok sa bude
konať v 15.-tom alebo 16.-tom týždni t.r.
c) Komisia pripravila pre vedúceho odboru regionálneho rozvoja MÚ návrh
poradia na opravy miestnych komunikácií, pričom v návrhu zohľadnila súčasný
stav.
d) Nakoľko z policajných orgánov boli doručené upozornenia ohľadom pokusov
o únos školáčok v iných regiónoch Slovenska, požiadal riaditeľ OO PZ SR, aby
bol prizvaný na najbližšiu poradu riaditeľov škôl v meste, kde budú prejednané
preventívne opatrenia.
e) Komisia sa zaoberala sťažnosťou Beáty Hradeckej ohľadom znečisťovania
ovzdušia pri údajnom spaľovaní odpadu v kotly na tuhé palivo v rodinnom
dome na Zelenej ul. č. 3. Zo stanovísk, ktoré vydali orgány policajného zboru,
príslušníci mestskej polície i zamestnanci MÚ v Hurbanove vyplýva, že uvedené
orgány v čase kontroly nezistili skutočnosti, na ktoré sa sťažovateľka odvoláva.
K bodu č.4/ Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
V Hurbanove, dňa 28. 3. 2012

Zapísal: Marian Botoš
Overil: Mikuláš Kašík
predseda komisie

