Záznam
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca dňa 05.04.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

VZN o dani za vjazd a zotrvanie v historickom jadre mesta.
VZN o parkovaní a státí.
HBV Žarec – prerokovanie PD navrhovaných MK a chodníkov.
Prerokovanie požiadaviek občanov.
Rôzne.

K bodu 1
Komisia prerokovala požiadavku občanov na zmenu VZN o dani za vjazd a zotrvanie
v historickom jadre mesta – povolenie jazdy cyklistom po pešej zóne v poobedňajších
hodinách. Komisia neodporúča zmeniť VZN a povoliť jazdu na bicykli po pešej zóne.
K bodu 2
VZN o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách na území mesta Čadca č 103/2009 – komisia prerokovala požiadavku na
odstránenie dopravných značiek IP 16 (Vyhradené parkovisko) na parkoviskách na ul. J.
Kollára a Mierovej. Komisia odporúča odstránenie zvislých dopravných značiek IP 16
nakoľko sú v rozpore s VZN.
K bodu 3
Komisia prerokovala PD navrhovaných MK a chodníkov pri HBV Žarec investora EDO
TRADING, s.r.o. Komisia odporúča dodržať pri projektovaní ako aj realizácii stanovené STN
o projektovaní pozemných komunikácií.
K bodu 4
Komisia prerokovala požiadavky občanov:
• Vladimír Polák, Drahošanka 665, žiada o osadenie spomaľovacích prahov na miestnej
komunikácií v mestskej časti Drahošanka. Komisia nesúhlasí s
osadením
spomaľovacích prahov z dôvodu, že na miestnej komunikácii je nízka intenzita
dopravy a taktiež nie sú splnené Technické podmienky (TP 15/2005 a TP 06/2006)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, podľa ktorých sa môže
povoliť osadenie spomaľovacích prahov,

Podnet občanov mestskej časti Čadečka, rodičov, pedagógov ZŠ Podzávoz na
zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na ceste III/2012 pri ZŠ. Komisia súhlasí
s osadením radaru na meranie rýchlosti. . Mesto Čadca prerokuje návrh osadenia merača
rýchlosti so správcom komunikácie (Správa a údržba ciest Žilinského samosprávneho kraja) a
Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Čadci. Komisia odporúča osadenie
dopravných značiek B 33 (Zákaz státia) po oboch stranách komunikácie v úseku 350 m od ZŠ
smerom do Čadečky.
• Požiadavka občanov a OR PZ SR, ODI Čadca na osadenie spomaľovacích prahov na
ul. Školskej. Komisia odporúča na ul. Školskej osadiť namiesto DZ B 37 (Prejazd
zakázaný) DZ B 1 (Zákaz vjazdu) s dodatkovou tabuľkou E 12 (Okrem dopravnej
obsluhy). Komisia odporúča osadenie somaľovacích prahov po vyhodnotení dopravnej
situácie po zmene dopravného značenia.
K bodu 5
•

•

PeadDr. Danka Jašurková žiada o zabezpečenie kontroly dodržiavania dopravného
značenia na ul. Moyzesovej – B 20 (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých dĺžka presahuje 10
m). Týka sa to najmä autobusov KIA a Mobis.
Ing. Šimčisko žiada o doriešenie autobusovej zastávky LIDL na ceste II/487 v smere
do Rakovej. Chýba zastávkový pruh, priechod pre chodcov a chodník.

Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie

