Komisia verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve
v Hurbanove

Zápisnica č. 13
zo zasadnutia komisie dňa 06. 11. 2013

Prítomní: M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš, J. Sorád
Prizvaný hosť : Mgr. R. Hulko
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 trinástom 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. Komisia dáva návrh na
opätovné vyznačenie vodorovného značenia na autobusových zástavkách.
c) Komisia dáva návrh na vyznačenie dopravnými značkami ulicu slobody ako
hlavnú cestu až po križovatku s ulicou 28. októbra.
d) Kamerový systém je zrealizovaný a bude sa naďalej rozširuje.
e) Komisia dáva návrh mestu po telefonickom rozhovore p. Botoša s p.
riaditeľom dopravného inšpektorátu Hegedúšom pre cestné komunikácie, že
mesto môže samo zriadiť dopravné značenie na ulici Žitavskej.
K bodu č.3/ V bode rôzne odzneli tieto pripomienky.
a) Bol prizvaný Mgr. R. Hulko a oboznámil nás o zázname z pracovného
stretnutia , kde sa prejednávalo osadenie bočných ostrovčekov na št. c. I/64.
Táto vec bola postúpená OÚ pre verejné komunikácie cestnej dopravy v Nitre.

b) V tom to bode sme prehodnocovali aj žiadosť p. Štifnera na základe podnetu
občanov ulice Chotínská, kde sa jedná o zníženie rýchlosti z dôvodu hustej
premávky počas sezónnych a mimo sezónnych prác na tej to ulici.
Komisia doporučuje tejto žiadosti vyhovieť.
K bodu č.4/ Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.

V Hurbanove, dňa 06. 11. 2013

Zapísal: Milan Kajan Bc.
Overil: Mikuláš Kašík
predseda komisie

