Záznam
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca dňa 16.02.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Návrh rozpočtu na rok 2011.
Návrh VZN o umiestňovaní letných terás.
Prerokovanie požiadaviek občanov.
Rôzne.

K bodu 1
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2011 na úseku dopravy. Na zabezpečenie
výkonov vo verejnom záujme v MHD sú navrhnuté finančné prostriedky na úrovni roku 2010.
Návrh príspevku pre MPS Čadca na údržbu, vysprávky a opravy miestnych komunikácií je
oproti roku 2010 znížený. Z uvedeného dôvodu komisia doporučila realizovať len niektoré
z množstva požadovaných opráv komunikácií: MK Horelica (Bargari), Vojty (Húšťavová odvodnenie), prepojenie Najdka Vlčáka, Obuška, Rieka Krkošky, Milošová (Hanuliakova u
Drozda, Padyšáka Ligáčová – priepust, štrk), Kešňáka, MK Buty, Rebroša (Kubaška) – štrk,
MK u Capka.
Na odstránenie povodňových škôd z r. 2010 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške
15 000,- eur. Komisia doporučila realizovať opravu priepustu a MK U Ševca, opravu MK
Milošová U Tlelky.
K bodu 2
Komisia prerokovala návrh VZN Mesta Čadca o umiestňovaní letných terás na území mesta
Čadca z hľadiska dopravy. Komisia doporučuje, aby letné terasy boli umiestňované na pešej
zóne len medzi ostrovčekmi zelene podľa spracovanej štúdie. Medzi terasou a budovou musí
ostať voľný chodník v šírke 1,5 m.
K bodu 3
Komisia prerokovala požiadavky občanov:
• Anna Pišteková – žiada o vybudovanie chodníka alebo zavedenie jednosmernej
premávky na Ulici Hornej. Komisia nedoporučuje zriadenie jednosmernej premávky
a žiada Mesto Čadca, aby zaradilo do plánu vybudovanie chodníka po budovu školy
na Hornej ulici.
• Zdenko Liška – žiada o opravu prístupového chodníka k bytovému domu 2488/8 na
Ul. M.R. Štefánika. Komisia doporučuje opravu prerokovať so správcom bytového
domu.
• ADOTEL-HEX s.r.o. – žiada o povolenie rozkopávky chodníka v dĺžke 70 m
a krajnice v dĺžke 93 m. Komisia nesúhlasí s vydaním povolenia z dôvodu zimného
obdobia.

-2K bodu 4
K budovaniu parkovísk sa vyjadril p. Jozef Beleš, ktorý navrhuje, aby sa na sídliskách
budovali hromadné garážové domy.
Komisia požaduje, aby sa 100 % výnosu z vyhradených parkovacích miest použilo na
výstavbu nových parkovísk.

Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie

