
Z á z n a m 

zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca    dňa   18.03.2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Riešenie dopravnej situácie na ulici Rázusovej pred ZŠ. 
2.   Záverečný účet za rok 2013. 
3.   Prerokovanie požiadaviek občanov. 
4.   Rôzne.  

K bodu 1 

     Dňa 03.12.2013 bola prerokovaná žiadosť OR PZ, Okresného dopravného inšpektorátu 
v Čadci na riešenie kritickej dopravnej situácie (jazda vozidiel po chodníku) na ulici 
Rázusovej  pred základnou školou., ktoré sa uskutočnilo na MsÚ Čadca. Po vykonanej 
ohliadke boli navrhnuté nasledovné opatrenia: 

• Rázusovu ulicu v úseku od križovatky s ul. Školskou po križovatku s ul. Hurbanovou 
zjednosmerniť. 

• Na pravej strane komunikácie (oproti ZŠ) pri rodinných domoch osadiť zvislú 
dopravnú značku B 34 (Zákaz zastavenia) s časovým obmedzením od 7.00 hod do 
8.00 hod. 

• Mesto Čadca v termíne do 30.05.2014 vypracuje projekt dopravného riešenia 
(vybudovanie chodníka, rozšírenie komunikácie, dopravné značenie ...). Rozsah 
projektu bude zadaný po konzultácii s OR PZ ODI Čadca.  

     Riaditeľka ZŠ požaduje obnovenie zvislého dopravného značenia pri vstupnej bráne  (DZ 
B 1 s dodatkovou tabuľkou „Okrem dopravnej obsluhy). V spolupráci s Mestom Čadca 
vybudujú parkovisko pre vozidlá zamestnancov  na svojich pozemkoch, tak aby neparkovali 
na Rázusovej ulici. 

     Členovia komisie neodporúčajú zavedenie jednosmernej premávky na ulici Rázusovej. 
Komisia odporúča vypracovať projekt, ktorý bude riešiť vybudovanie odstavného pruhu pre 
zastavovanie osobných motorových vozidiel a chodníka. Zástupca ODI navrhuje z dôvodu 
zníženia rýchlosti vozidiel a bezpečného pohybu žiakov v blízkosti školy navrhuje vybudovať 
vyvýšený priechod pre chodcov. Mestská polícia v súčasnosti nemôže kontrolovať vodičov na 
ul. Rázusovej, nakoľko v ranných hodinách zabezpečuje priechody pre chodcov pri ZŠ 
Horelica, ZŠ Podzávoz a v Milošovej u Kadluba. 
  
      
K bodu 2 

     Komisia prerokovala záverečný účet za rok 2013 na úseku dopravy. 



K bodu 3 

 Komisia prerokovala požiadavky občanov na opravy miestnych komunikácií: 

• Žiadosť Márie Wawrzykovej, Milošová u Poláka 2716 opravu priepustu na MK pri 
rod. dome p. Hojdíka. Komisia odporúča opraviť priepust z položky rozpočtu – 
čistenie vpústí, priekop a kanalizácie.   

• Žiadosť obyvateľov bytoviek 2057, 2107 a 2058 na  Moyzesovej ulici o vybudovanie 
parkoviska. Komisia odporúča v roku 2014 vybudovať dočasné plochy na parkovanie 
odobratím zeminy a vysýpaním kameniva. Konečná povrchová úprava v roku 2015. 

• Žiadosť PharmDr. Rudolfa Stenchláka, Drahošanka – Bukov 1381 o opravu 
prístupovej komunikácie. Komisia odporúča zaradiť opravu do návrhu rozpočtu na rok 
2015. 

• Žiadosť obyvateľov mestskej časti U Butov o opravu prístupovej komunikácie do 
osady. V rozpočte na rok 2014 bolo schválených 5 000,- eur na opravu cesty. 
V jarných mesiacoch bola vyčistená priekopa a komisia odporúča v letných mesiacoch 
komunikáciu vyspraviť frézovyným materiálom.   

     Komisia prerokovala žiadosť p. Miroslava Padyšáka o pridelenie parkovacieho miesta na 
ulici Mierovej pri bloku 8. Komisia odporúča vybudovať parkovacie miesta pri bl. 8 v roku 
2014. 

K bodu 4 

     Pán Vislocký žiada o vyspravenie miestnej komunikácie Kysucká cesta. 

Zapísal: Ing. Gonščák – sekretár komisie                 Mgr. Michal  Duraj - predseda komisie 

    


