Komisia verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve
v Hurbanove

Zápisnica č.10
zo zasadnutia komisie dňa 2. 10. 2012

Prítomní: M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš, J. Sorád
Program: 1. Otvorenie
2. Informácia o otázkach verejného poriadku a dopravy v meste
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) Naďalej sa rieši situácia ohľadom státia vozidiel na Športovej ulici tak, ako to
bolo navrhované na minulom zasadnutí komisie.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) Otázke parkovísk na Sládkovičovej ulici bola doriešená. c) Opravou vozovky
na ulici Chotínskej – Konkoľ sa zaoberajú príslušné
orgány. Zatiaľ neboli vydané stanoviská. Zatiaľ boli zasypané zvlášť
nebezpečné výtlky svojpomocne.
c) Komisia pripomína, aby sa riešil výrub stromu na Koknolyho ulici tak, ako
o tom bolo informované na minulom zasadnutí. 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.
d) Je potrebné znova požiadať dopravný inšpektorát v Komárne, aby vydal
stanovisko na označenie vozovky vodorovnými dopravnými značkami pri
križovatke ulíc Lipová a Komárňanská. V smere od Komárna

vyznačiť zákaz státia priečnymi čiarami v odstavnom prúde vozovky.
e) Je potvrdené, že v centre mesta sa vyznačí zvislými dopravnými značkami
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.
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 vybudovať nové
parkovisko na Šáradskej ulici.
d) 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.
e) Komisia navrhuje vyznačiť dopravnými značkami Ulicu Slobody ako hlavnú
cestu až po križovatku s Ulicou 28. Októbra.
f) Projekt kamerového systému sa začal realizovať v zmysle návrhov, ktoré boli
odsúhlasené na predchádzajúcom zasadnutí komisie.
g) Komisia navrhuje vyvolať jednanie s firmou Heineken kvôli riešeniu
parkovania kamiónov na Žitavskej ulici.
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) Opakovane upozorňujeme na potrebu zvolať stretnutie všetkých
zainteresovaných zložiek (MsP, Polícia SR, Slovenská pošta, MÚ) na riešenie
situácie v čase vyplácania peňažných dávok.
K bodu č.4/ Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
V Hurbanove, dňa 2. 10. 2012

Zapísal: Marian Botoš
Overil: Mikuláš Kašík
predseda komisie

