Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo
______________________________________________________________________
ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného dňa
24.07.2017
PRÍTOMNÍ:

Mgr. Peter Závodský - predseda komisie
Ing. Anton Poništ
- člen komisie
Mgr. Gyula Veszelei - člen komisie

NEPRÍTOMNÍ:

Mgr. Zoltán Gúgh

- člen komisie
- člen komisie

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

otvorenie
dopravný generel mesta Hurbanovo
oboznámenie sa s dostupnými materiálmi na zasadnutie mestského zastupiteľstva
rôzne, diskusia,
záver.

1. Úvod, privítanie
Mgr. Peter Závodský, predseda komisie privítal členov komisie a otvoril zasadnutie komisie.
Následne určil zapisovateľa komisie – Mgr. Gyula Veszelei.

2. Dopravný generel mesta Hurbanovo
Komisia prerokovala predložený materiál „Hurbanovo – Generel dopravného značenia“
s nasledovnými pripomienkami:
-

-

-

-

Projektová dokumentácia je spracovaná len so zameraním na dopravné značenie (ďalej len
ako DZ). Nejedná sa o celkový dopravný generel s analýzou a rozdelením ciest miestnych
komunikácii na rýchlostné, zberné, obslužné s výhľadom ich využiteľnosti a pod..
V projektovej dokumentácii sa rieši len DZ. Navrhujú sa zmeny a návrhy nového DZ nielen
na miestnych komunikáciách ale aj na štátnych cestách I. a III. Triedy, ktoré sú však
v kompetencii príslušných Okresných úradov, Odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácii. Najmä pri návrhu doplnenia DZ na štátnych cestách je potrebné tieto
prekonzultovať so Slovenskou správou ciest (cesty I. triedy) alebo s Regionálnou správou
a údržbou ciest (cesty II. a III. triedy) nakoľko novo navrhované DZ môže byť už určené
avšak neosadené (napr. krádež, poškodenie, atď.). Preto by bolo vhodné porovnať
dokumentáciu s pasportom ciest I., II. A III. triedy, ktoré vedie správca komunikácie.
Pri zakresľovaní dopravného značenia by bolo potrebné zaznačiť vodorovné dopravné
značenie na ceste I/64 (oproti reštaurácii Twins) v km 13,916 až 13,926 vytvoriť
vodorovným priečnymi čiarami tieňovanie pri križovatke s Lipovou ul., ktoré bolo mestom
Hurbanovo navrhnuté a Okresným úradom s pôsobnosťou kraja v Nitre bolo určené avšak
doposiaľ nebolo na vozovke vyznačené.
Pri navrhovaní nového DZ v križovatkách tvaru „T“ je potrebné prehodnotiť osadenie DZ
v zmysle zásad umiestňovania DZ, kde na hlavnej ceste v smere jazdy ku ktorej sa pripája
vedľajšia cesta z ľavej strany by nemalo byť potrebné osadzovať DZ „P8-Hlavná cesta“.

-

Pri osadzovaní nového DZ na cestách v súčasnosti bez DZ je potrebné osadzovať v prvom
rade tie lokality, ktoré sú najfrekventovanejšie a najrizikovejšie, hlavne ulice Sládkovičova,
Pivovarská a Žitavská, kde sa presúva aj nákladná doprava.

Záver: Komisia berie predložený materiál na vedomie a žiada aby sa projektant oboznámil
s prednesenými pripomienkami a pri finálnom spracovaní ich zohľadňoval.

3. Oboznámenie s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ
Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi, ktoré sa
budú prerokovávať na zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu v elektronickej podobe.
Materiál komisia berie na vedomie.

4. Záver
Komisia berie na vedomie jednotlivé podnety občanov, program rokovania 21. zasadnutia MsZ,
ktoré sa má uskutočniť dňa 27.07.2017, ako aj aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku a
dopravy v meste Hurbanovo, s návrhom ich riešenia v zmysle vyjadrení sa k jednotlivým bodom.
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a konštruktívny dialóg.
V Hurbanove dňa 25.07.2017
.....................................................
Mgr. Gyula Veszelei
zapisovateľ

...................................................
Mgr. Peter Závodský
predseda komisie
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