Komise:
Datum:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Příští jednání:

Číslo materiálu: 6/50
Komise Dopravní
21.9.2016
Sedláček, Kraus, Bartl, Mottl, Klečák, Tvrdík, Beránek, Malík,
Fedorovič, Kubát, Morávek, Louda,
Procházka
16.11.2016 (středa 17.00)

1) Návrh usnesení pro RM:
bere

na

v ě d o m í zápis z 14. zasedání komise dopravní ze dne 21.9.2016

2) program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
a) úvodní slovo – předseda komise Ing. Zdeněk Sedláček
b) koordinátor komise dopravní p.Vepřek (odbor investic-technické oddělení, dále jen TO)
oznámil komisi, že je usnášeníschopná (nutná min. účast 7 členů, přítomno 8 ze 13 členů)
c) projednání předložených žádostí
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

podnět dopravního inženýra DI PČR por. Loudy k umožnění vjezdu vozidel „Zásobování“ do
celého historického centra města (dosud omezeno 6t): komise jednomyslně nesouhlasí
s návrhem, stávající stav vyhovuje, jde o ochranu komunikací i objektů v centru města
upozornění DI PČR na výrazný nedostatek parkovacích míst na obou městských sídlištích
Šipší a Hlouška, z toho vyplývající první řešení, tj. zjednosměrnění Puškinské ul. v souladu
s požadavkem komise pro městská sídliště:
komise jednomyslně
souhlasí se
zjednosměrněním, do konce roku TO zajistí stanovení dopravního značení odborem dopravy
a během zimní přestávky mezi zónovými čištěními dojde k provedení přeznačení ulic, na
ostatních bodech tohoto tématu již činí kroky TO
projednání návrhu PD k Dopravnímu terminálu – Ing. Kremla: komise souhlasí s vybranou
variantou A, doporučuje Městu rychlou realizaci tohoto záměru
ústní žádost „Kadeřnictví“ v Andělské ulici na umístění jednoho ZTP parkovacího místa,
včetně vymezení plochy před vstupem pomoci vodorovného DZ: komise souhlasí
stížnost p. Exnera z komise pro městská sídliště na hluk ve večerních a nočních hodinách
ozývající se z provozovny „SMERO“ v Ortenově ulici: TO požádalo MP o provedení zjištění
stavu, z písemné odpovědi vyplývá, že v nočních hodinách nedochází k rušení nočního klidu
žádost p. Antonína Nováka z Václavského nám. na umístění žluté čáry před jeho dům: komise
jednomyslně souhlasí s požadovanou instalací vodorovného DZ, žlutá čára musí přesahovat
šíři jeho vjezdu tak, aby bylo i v budoucnu zřejmé, že v tomto prostoru není možné parkovat,
neboť zde skutečně téměř denně dochází k blokaci vjezdu a výjezdu vozidel
nabídka firmy „GORNEX s.r.o.“ na umístění radarů v Kutné Hoře: komise bere nabídku na
vědomí a souhlasí s TO, aby v této věci Město vyčkalo vydání nového zákonu (v poslanecké
sněmovně k projednání), smlouva o radarech je dlouhodobě připravena k podpisu
žádost MVE Plus, s.r.o. a obyvatel části Karlova na umístění zpomalovacích prvků do lokality
rodinných domů (retardéry, omezení rychlosti na 30km/h apod.): komise souhlasí
s požadovanými opatřeními, jak s omezením rychlosti, tak i s retardéry (min. 3ks)
požadavek OsV Kaňk na umístění preventivního měřiče rychlosti jízdy vozidel: komise sice
souhlasí s umístěním jednoho až dvou měřičů rychlosti i přesto, že se někteří členové komise
domnívají, že nemá tato investice velký vliv na bezpečnost, rychlost projíždějících vozidel
žádost z aplikace „Lepší místo“, umístění dopravního zrcadla do křižovatky ulic Kremnická
a Kudrnova: platí to samé co v předchozím bodě, zvýšení bezpečnosti umístěním zrcadla není
nijak podloženo, nebude docházet spíše k matoucím situacím pro řidiče, komise souhlasí se
zkušebním provozem (např. měsíc) a následným vyhodnocením stavu za účasti por. Loudy
podnět z komise pro městská sídliště aj. na možnost zpoplatnění parkovacích míst na
sídlištích, příp. i v centru: v centru je zaveden systém výdeje placených parkovacích karet pro
rezidenty, komise se většinou hlasů přiklání k názoru zatím počkat, až jak se vyvine situace
např. kolem modrých zón v jiných městech apod., avšak zákaz vjezdu jiných než osobních
vozidel apod. do městských sídlišť komise nedoporučuje
umístění, resp. přelepení stávajících třech dopravních značek „IS 23“ na příjezdech do Kutné
Hory: komise souhlasí, provedení dle předloženého návrhu „Vítá Vás Památka UNESCO –
Královské město KUTNÁ HORA“

-

požadavek některých zahrádkářů ze Šipší na uzavření účelové cesty a umožnění průjezdu jen
vlastníkům pozemků a zahrádek: jedná se o zahrádky nad ulicí Jana Palacha, cestou mezi
zahrádkami dochází k průjezdu vozidel, jenž si zkracují cestu ze sídliště na Kaňk a zpět,
z vyjádření p. Vepřka však vyplynulo, že se z velké části jedná o soukromou cestu v majetku
„Státního statku Čáslav“, Město tedy nemá možnost umístit zde dopravní značení, tato
problematika bude předmětem jednání až po dořešení majetkoprávních vztahů se Státním
statkem Čáslav a s případnými dalšími vlastníky pozemků v tomto prostoru

-

nabídka DI PČR na uvolnění prostoru k parkování na komunikaci v ulici Na Náměti: komise
jednomyslně souhlasí s tím, aby Město na své náklady provedlo instalaci dopravního značení
vedoucího ke vzniku nových cca pěti parkovacích míst v této ulici

d) projednání návrhů a připomínek členů komise
-

-

-

-

Mottl požádal TO o umístění dopravní značky zákaz vjezdu apod. na konec ulice
Pod Hájem v Sedlci: TO jako správce komunikací prověří u DI PČR možnost zamezení
vjezdu vozidel na soukromé pozemky v uvedené lokalitě Sedlce
Motl upozornil na skutečnost, že se v lese v okolí Rozhledny na Kaňku rozšířila aktivita
místních cyklistů, v lese se tak velmi nebezpečně setkávají jezdci Bikeři s chodci: Město
nemá mnoho možností jak zasahovat do organizace pohybů lidí na kole či pěších v lesích
ve vlastnictví soukromých osob
Tvrdík doporučuje umožnění vjezdu vozidel do centra bez omezení, druhou připomínku
vznesl k zónovému čištění, dle jeho názoru je měsíční interval zbytečný, postačilo by jen
několikrát v roce: p. Vepřek na místě vysvětlil, že jak vedení města, tak i další složky
Města se uvedenými problematikami dlouhodobě zabývají
Malík upozornil, že po chodníku především na rekonstruované části Kremnické ulici
dochází k přejezdu cyklistů po chodnících: TO tímto žádá MP o zvýšený dohled
Klečák se dotázal, v jakém stadiu je výkup pozemků od ČD před hlavním nádražím:
předseda komise dopravní odpověděl, že již před koncem letošního roku zřejmě dojde
k odkupu pozemků od ČD Městem Kutná Hora

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Usnesení č. 813/16 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z 14. zasedání komise dopravní ze dne 21.9.2016

Zapsal: p.Vepřek Dobroslav
Elektronicky ověřil: Ing. Zdeněk Sedláček, MBA

