Záznam
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca dňa 03.07.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úprava rozpočtu na rok 2014.
2. Návrh organizácie dopravy v centre mesta vrátane presunu trás prímestských
autobusových liniek a liniek MHD.
3. Prerokovanie požiadaviek občanov.
4. Rôzne.

K bodu 1
Komisia prerokovala I. zmenu rozpočtu na rok 2014 na úseku dopravy. Z položky zimná
údržba sa presunulo 100 000, - eur na vysprávky MK, dopravné značenie, opravu
autobusových zastávok a opravu mosta BB do Bukova.

K bodu 2
Komisia bola informovaná o pracovnom rokovaní o návrhu organizácie dopravy v centre
mesta vrátane presunu trás prímestských autobusových liniek a liniek MHD po ukončení
výstavby preložky cesty I/11, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.06.2014 na MsÚ Čadca.
Koncom mesiaca júl 2014 bude dokončená realizácia stavby Čadca – obchvat, preložka
cesty I/11 (Malý obchvat). Presmerovaním dopravy na malý obchvat sa zníži intenzita
dopravy cez centrum mesta. Mesto Čadca podľa územnoplánovacej dokumentácie plánuje
vytvoriť pešiu zónu od križovatky ulíc Námestie slobody - Pribinova po križovatku Námestie
slobody – Kukučínova. Trasy autobusových liniek prímestskej dopravy ako aj MHD budú
premávať po malom obchvate, kde sú vybudované autobusové zastávky. Vytvorenie pešej
zóny bude možné až po dobudovaní distribučného vnútromestského okruhu (z križovatky ulíc
Slov. dobrovoľníkov – 17. Novembra po križovatku Palárikova – Májova). Druhým
problémom je premávka na uliciach Májová, Moyzesova a Pribinova. Vjazd vozidiel na ulicu
Pribinovu je možný len z ulice Námestie slobody. Problémom je odbočenie vozidiel vľavo na
túto ulicu zo smeru od križovatky pri Sventkovom dome. V súčasnosti je odbočovací pruh
vľavo vytvorený pre odbočenie z Nám slobody na ulicu Moyzesovu.
K uvedenej problematike sa vyjadrili prítomní zástupcovia nasledovne:
Coop Jednota SD Čadca: Požadujú ponechanie ľavého odbočovacieho pruhu z Nám slobody
na ulicu Moyzesovu. V súčasnosti dali vypracovať projekt na doriešenie problémov pri vjazde
na parkovisko supermarketu TEMPO.
SAD, a.s. Žilina: Navrhujú v prvej fáze presun trasy prímestských autobusových liniek, ktoré
v súčasnosti majú výstupnú a nástupnú zastávku na ul. A. Hlinku. Výstup by bol na
autobusovej zastávke Čadca Žarec a nástup na ulici Pribinovej pri OC Ronex.. Linky MHD
a prímestská linka č. 502416 Čadca – Svrčinovec Závršie by ostali na ulici A. Hlinku.

OR PZ, ODI Čadca: Navrhujú ponechať súčasný stav organizácie dopravy a po vyhodnotení
dopravnej situácie po spustení premávky na malom obchvate doriešiť organizáciu v centre
mesta na Námestí slobody, Moyzesovej a Pribinovej ulici. Upozorňujú na riešenie
obchádzkových trás pri plánovanej uzávierke počas rekonštrukcie mostného objektu.
OÚ Žilina, OCDPK: Mesto Čadca potrebuje čo najskôr vybudovať dopravné prepojenie z
križovatky ulíc Slov. dobrovoľníkov – 17. novembra po križovatku Palárikova – Májova. Bez
tohto prepojenia sa nezlepší dopravná situácia v meste.
OÚ Čadca, OCDPK: Na ceste II/487 treba po dohode s dopravným inšpektorátom navrhnúť
umiestnenie priechodov pre chodcov. Navrhujú zrušenie priechodu pri mostnom objekte
v križovatke s Nábrežnou ulicou, kde aj napriek zrealizovaným opatreniam (nasvietenie,
zvýraznenie) dochádza k dopravným nehodám.
Na rokovaní bolo navrhnuté, aby dopravným značením bol zakázaný vjazd nákladných
motorových vozidiel okrem dopravnej obsluhy cez centrum mesta po spustení premávky na
malom obchvate.

K bodu 3
Komisia prerokovala požiadavky občanov:
•

•

•
•

•

•

•

Jozef Čarnecký – žiada o úpravu prístupovej komunikácie v časti Čadečka – U
Špindli.
Komunikáciu vybudovali osadením panelov jednotliví majitelia rodinných domov.
Komisia odporúča zahrnúť rekonštrukciu do rozpočtu na rok 2015 s tým, že panely
odstránia vlastníci rodinných domov a mesto zrealizuje povrchovú úpravu.
Jaroslav Pikuliak – žiada o vyspravenie výtlkov a vyasfaltovanie prístupovej cesty
v časti Horelica – U Drláka.
Komisia odporúča v roku 2014 vyspravenie komunikácie kamenivom a dať do
návrhu rozpočtu na rok 2015 realizáciu povrchovej úpravy asfaltobetónom.
Ondrej Polák – žiada o výpomoc (stavebný materiál a stavebné mechanizmy) pri
oprave miestnej komunikácie v časti Drahošanka.
Oľga Kostková – žiada o rozšírenie miestnej komunikácie pred obchodom COOP
JEDNOTA na ulici Hurbanova.
Komisia odporúča zrealizovať rozšírenie komunikácie z dôvodu zlepšenia dopravy
a zimnej údržby v tomto úseku.
Adolf Chovanec – žiada o obhliadku prístupovej cesty v lokalite Horelica –
U Muňáka č. 76, ktorá je v dezolátnom stave a nastalo u nej k zosuvu.
Komisia odporúča vykonať obhliadku prístupovej komunikácie a navrhnúť
opatrenia na opravu. Obhliadka za účasti poslancov za mestskú časť Horelica bude
v mesiaci júl 2014.
Ondrej Dybala – žiada o opravu prístupovej komunikácie k bytovému domu
Hviezdoslavova 1971/1.
Komisia odporúča zrealizovať vysprávky pri bytovom dome 1971/1 na ulici
Hviezdoslavovej.
Marián Pištek – žiada o opravu účelovej cesty v úseku Čadca – Vojty pred
autobusovou zastávkou (Kršeľ).

•

•

•

•

•

Komisia z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a potreby opravy dlhého
úseku komunikácie aj po katastrálnom území obce Zákopčie neodporúča opravu
účelovej komunikácie.
Občania ul. SNP 740, bloku 6 – žiadajú o vybudovanie parkovacích miesta pre
osobné automobily na pozemku mesta č. p. C KN 3358/10 a C KN 3352/1.
Komisia odporúča vybudovať parkovisko na ulici SNP oproti bloku č. 6.
Ing. Pavol Mozolík – žiada o vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu č.
13/22 na ul. A. Hlinku z areálu bývalej Základnej školy A. Hlinku.
Mesto Čadca v najbližšom období neplánuje realizovať stavbu komunikácie cez
areál bývalej ZŠ. Po dobudovaní obchvatu bude premiestnená autobusová zastávka
prímestských liniek na Pribinovu ulicu a autobusy nebudú prekážať pri vjazde
k nehnuteľnosti Ing. Mozolíka.
LAZEM, s.r.o. – žiada o povolenie vjazdu na Malú ulicu z dôvodu zabezpečovania
správy a údržby budovy č. 62 na Malej ulici.
Komisia neodporúča udelenie výnimky pre motorové vozidlo firmy LAZEM, s.r.o.
V prípade riešenia havarijných situácii pri správe a údržbe budovy č. 62 udeliť
jednorázové povolenia na vjazd. Na Malej ulici je veľký pohyb chodcov.
BYTY Čadca, s.r.o. – žiada o opravu spevnených plôch (parkovísk) z južnej strany
od BD č. 2507 na ul. M. R. Štefánika ako aj opravu chodníka medzi BD č. 2507, č.
2522 a č. 2516.
Komisia odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2015 opravu parkoviska
a chodníka pri bloku 2507 na sídlisku Žarec.
P. Galamboš – žiadosť o odvodnenie MK Čadečka U Šimčiska.
Komisia odporúča vybudovať odvodnenie miestnej komunikácie v Čadečke
U Šimčiska v dĺžke cca 200 m.

K bodu 4
•

Komisia

Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie
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