Záznam
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca dňa 04.05.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizácia dopravy Horná ulica.
Prerokovanie návrhu doplnku VZN o parkovaní a státí.
Prerokovanie žiadosti ŽSR na zmenu dopravného značenia.
Prerokovanie požiadaviek občanov.
Rôzne.

K bodu 1
Komisia prerokovala požiadavku občanov Hornej ulice na riešenie dopravnej situácie.
Komisia odporúča vybudovať chodník po SOŠ a osadiť zvislé dopravné značky B 33 (Zákaz
státia) po oboch stranách komunikácie.
K bodu 2
Komisia na základe uznesenia Mestskej rady Čadca má pripraviť návrh na zmenu VZN
o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách na území mesta Čadca č 103/2009 - podmienok prideľovania parkovacích
miest pred bytovými domami. Členovia komisie dajú svoje návrhy k zmene VZN na budúcom
zasadnutí.
K bodu 3
Komisia prerokovala opätovnú žiadosť ŽSR na zmenu dopravného značenia na
železničnom priecestí v žkm 1,660 na trati Čadca – Makov. Komisia odporúča, aby priecestie
bolo preklasifikované na prechod pre peších.
K bodu 4
Komisia prerokovala požiadavky občanov:
• Štefánia Poláková, Drahošanka 644, žiada o opravu prístupovej komunikácie
k rodinnému domu. Komisia odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2016 opravu
tejto prístupovej komunikácie.
• Ján Jurišta, Okružná 106 – žiada o vyhradenie parkovacieho miesta na ul. Okružnej.
Prideľovanie parkovacích miest bude riešiť doplnok VZN o parkovaní a státí
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách na
území mesta Čadca č 103/2009, ktorý sa bude schvaľovať v priebehu roku 2015
v mestskom zastupiteľstve.
• Mária Chrastinová, Mierova 2144, žiada o vybudovanie parkoviska na ul. Mierovej

• Jozef Beleš, Horelica – žiada o opravu miestnej komunikácie Horelica u Beleša pod
mostným objektom (spevnenie priekopy).
Komisia prerokovala požiadavky občanov:
• Štefánia Poláková, Drahošanka 644, žiada o opravu prístupovej komunikácie
k rodinnému domu. Komisia odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2016 opravu
tejto prístupovej komunikácie.
• Ján Jurišta, Okružná 106 – žiada o vyhradenie parkovacieho miesta na ul. Okružnej.
Prideľovanie parkovacích miest bude riešiť doplnok VZN o parkovaní a státí
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách na
území mesta Čadca č 103/2009, ktorý sa bude schvaľovať v priebehu roku 2015
v mestskom zastupiteľstve.
• Mária Chrastinová, Mierova 2144, žiada o vybudovanie parkoviska na ul. Mierovej na
náklady občanov ulice. Komisia návrh neodsúhlasila vybudovať na vlastné náklady.
Komisia odporúča vybudovanie parkovacích miestna ul. Mierova zaradiť do návrhu
rozpočtu na rok 2016.
• Mičák Milan a obyvatelia mestskej časti Čadca Milošová u Poláka, žiadajú o opravu
a odvodenie cesty. Komisia odporúča opravu a odvodnenie tejto komunikácie zaradiť
do návrhu rozpočtu na rok 2016.
• Vratislava Adamicová, ul. Horná 131/18, žiada o riešenie dopravnej situácie na Hornej
ulici. Komisia prerokovala požiadavku občanov Hornej ulice na riešenie dopravnej
situácie. Komisia odporúča vybudovať chodník po SOŠ a osadiť zvislé dopravné
značky B 33 (Zákaz státia) po oboch stranách komunikácie.
• Rodina Pišková, ul. Palárikova, žiada o riešenie poškodeného oplotenia. pred domom.
Komisia odsúhlasila návrh opravy oplotenia, ktoré zároveň slúži ako oporný múr pre
chodník. Členovia komisie odsúhlasili opravu opletenia v dĺžke 6 metrov.
K bodu 5
•
•
•

•
•

Členovia komisie žiadajú osadiť dopravné značenie (Zníženie max. povolenej
rýchlosti) na ul. Okružnej a spomaľovacie prahy pri KRAFE.
JUDr. Ján Macura žiada o vyspravenie miestnych komunikácií na Horelici u Nemčáka
(okolo trafostanice) a u Sventka výfrezom,
Ing. Šimčisko žiada o realizáciu dopravného značenia na ul. Pribinovej a Nám.
slobody podľa schváleného projektu DZ v súvislosti s presunom liniek prímestskej
dopravy,
P. Vislocký žiada o zabezpečenie kontroly parkujúcich vozidiel na sídlisku Žarec pri
čínskom múre Mestskou políciou,
Riaditeľ MPS Čadca informoval o požiadavke čistenia osadových komunikácií po
zimnej údržbe. Mesto nemá v rozpočte schválené finančné prostriedky na realizáciu
takého čistenia.

Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie

