Komisia verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve
v Hurbanove

Zápisnica č. 12
zo zasadnutia komisie dňa 13. 02. 2013

Prítomní: M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš,
Prizvaný hosť : Ing. K. Lovász, Bc. Š. Tomaščin, E. Ševčík
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 a prizvaných hostí na dvanástom zasadnutí komisie.
K bodu č.2/ Predseda komisie oboznámil prítomných s činnosťami, ktoré boli
doteraz vykonané, alebo sú naďalej v riešení.
a) Po zmene situácie, ktorá nastala v rodine Krajčíkovej navrhuje komisia
zriadiť niekoľko parkovacích miest na pozdĺžne parkovanie na začiatku
športovej ulici.
b) Je potrebné opakovane 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 pruhu vozovky.
c) Na štátnej komunikácii v centre mesta bolo zrealizované dopravné značenie
zákazu státia dopravným inšpektorátom Komárno. Po konzultácii s obyvateľmi
a podnikateľmi mesta Hurbanovo sa komisia rozhodla dať návrh mestu
prehodnotiť situáciu ohľadom zákazu státia pri hlavnej ulici v mestskej časti.
Komisia sa navrhla zaslať žiadosť na príslušné orgány, aby sa prehodnotilo
dopravné značenie zákazu státia od križovatky ulíc Komárňanská 28. októbra až
po križovatku Komárňanská Konkolyho ulicu. V druhom smere cesty od
križovatky ulíc Komárňanská Rybárska ulica, po križovatku ulíc Komárňanská
Športová ulica zostáva pôvodné dopravné značenie.
d) Komisia upozornila mesto, na prepadnutý chodník na ulici Sládkovičovej
č. 20
e) Komisia navrhuje vyznačiť dopravnými značkami ulicu slobody ako hlavnú
cestu až po križovatku s ulicou 28. októbra. Na križovatke ulíc Slobody a Súdnej

vykonať výrub živého plota v úseku takom, aby sa sprehľadnila uvedená
križovatka.
f) Kamerový systém je zrealizovaný a bude sa naďalej rozširovať.
g) Komisia odporúča po telefonickom rozhovore náčelníka mestskej polície
s kpt. Ing. Hegedűšom z okresného dopravného inšpektorátu využiť možnosť,
že mesto môže samo zriadiť dopravné značenie na ulici Žitavskej.
K bodu č.3/ V bode rôzne odzneli tieto pripomienky.
a) Prizvaní hostia sa vyjadrili k dopravnému značeniu na Komárňanskej ceste
tak, že podnikatelia, ktorý majú svoje obchody pri tejto komunikácii budú
používať parkovanie svojich vozidiel, pri tejto komunikácii, len v nevyhnutne
potrebnom čase pre svoje účely inak budú parkovať na centrálnom parkovisku
za kostolom sv. Ladislava. Zároveň sme sa zhodli na tom, že druhá strana
cestnej komunikácie ostáva podľa pôvodného dopravného značenia.
K bodu č.4/ Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
V Hurbanove, dňa 13. 02. 2013
Zapísal: Milan Kajan Bc.
Overil: Mikuláš Kašík
predseda komisie

