Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 3/53
Komise Dopravní
1.4.2015
Sedláček, Fedorovič, Šibrava, Bartl, Klečák, Tvrdík, Procházka, Kraus, Malík,
Mottl, Kubát, Louda, Papaj, Morávek
Kubový
Beránek

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Příští jednání: 6.5.2015 (středa 17.00), 10.6.2015 (středa 17.00)

1) Návrh usnesení pro RM:
b e r e n a v ě d o m í zápis z 3. zasedání komise dopravní ze dne 1.4.2015
u kl á d á
odboru investic zařadit do plánu investic realizaci stavby úpravy chodníků
a nasvětlení přechodů pro chodce na Masarykově ulici
u k l á d á odboru správy majetku započít kroky vedoucí k realizaci úsekových měření rychlosti
na komunikacích v Kutné Hoře

2) program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
a) úvodní slovo předsedy komise Ing. Zdeňka Sedláčka (reakce na úkoly z min. zasedání aj.)
b) koordinátor komise dopravní p.Vepřek (odbor správy majetku, dále jen OSM) seznámil komisi
se stanoviskem vedení města úsekové měření rychlosti v letošním roce nerealizovat. Z obsáhlé
diskuze v komisi však vyplynuly dvě doporučení radě – viz bod1) této zprávy. Komise téměř
jednomyslně doporučuje přijmout uvedená usnesení rady města (1 hlas proti a 1 hlas se zdržel).
Co nejdříve realizovat projekčně připravenou stavbu úpravy chodníkových zálivů včetně
nasvětlení přechodů pro chodce na Masarykově ulici a také uložit úkol OSM započít kroky
vedoucí k případné instalaci úsekového měření rychlosti v našem městě.
c) projednání předložených žádostí:
Zastupitelka města pí.Vepřková upozornila na parkování (vjezd) vozidel na Dačického náměstí.
Komise celou problematiku prodiskutovala (p.Vepřek nejdříve osvětlil historii umístěného
dopravního značení aj.) s výsledkem – jednotným stanoviskem, že stávající systém je vyhovující
(nejméně bolestivý) a není prozatím nutné jej měnit. Vydávání např. dalších rezidentních karet
ke vjezdu pro rodiče dětí z Mateřské školy není doporučeno. Městská policie bude požádána, aby
se na tuto lokalitu více zaměřila a pokud dochází k parkování delšímu než povolených 30 minut
(např. i přes noc), je potřebné tyto přestupky řešit.
d) projednání návrhů a připomínek členů komise:
Fedorovič – navrhl aby OSM požádal Arrivu o předložení informací o průměrné vytíženosti
jednotlivých linek MHD (v nejhorším a nejlepším období – dle počtu cestujících) včetně
příměstských čtvrtí, zařadit do připravované nové linky i oblast Dolního Žižkova a případně
i Poličan, návrh p.Rathauze zařadit i zastávku u Gymnázia v Jaselské ulici prozatím nemá plnou
podporu členů komise dopravní, bude ještě diskutováno
Papaj – upozornil na chybějící DZ v ulici Mazákova (označník ulice a slepá komunikace), OSM
prověří a případně nainstaluje uvedené DZ, resp. objedná instalaci u dodavatele této služby
Klečák – upozornil, že v ulici Ke Trojici bývala dříve DZ omezující rychlost na „30“ km/hod, nyní
prý značka na uvedeném místě již není, OSM prověří zda byla v tomto místě DZ „B20a“ skutečně
stanovena odborem dopravy, pokud ano bude DZ na místo opět nainstalována, pokud ne, tak
OSM nebude do této málo frekventované a slepé ulice omezení rychlosti instalovat
Bartl aj. – doporučují zvýšit dohled MP na nedodržování povolených 30 minut pro pobyt
v dopravních zónách, nejen v centru města
Tvrdík – petice obyvatel na Štefánikovu ulici, po výkopech plynařů opět zhoršená kvalitu povrchu
vozovky, Vepřek a Louda potvrdili, že v následujících měsících dojde k pokládce nového povrchu
na této krajské silnici (informace z KSÚS)
Mottl – během debaty o plánovaném otevření centra města pro dopravu včetně vyhotovení
nových parkovacích míst na Palackého náměstí, vystoupil s požadavkem (doporučením) o této
věci hlasovat již dnes (z debaty totiž vyplývalo, že je většina členů komise spíše pro zamítnutí
nápadu o otevření centra města pro dopravu), ke hlasování nedošlo neboť p.Fedorovič komisi
požádal, aby se k této věci vedla delší debata, zjistit všechna pro a proti apod.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
- komise doporučuje RM přijmout usnesení ve věci realizace úpravy chodníkových zálivů včetně
nasvětlení přechodů pro chodce na Masarykově ulici a usnesení o úkolu OSM započít kroky
vedoucí k případné instalaci úsekového měření rychlosti v našem městě – viz návrh v bodě 1)

4) Reakce rady města:

Usnesení č. 390/15 k zápisu komise dopravní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. zasedání komise dopravní ze dne 1.4.2015
II. u k l á d á
a) odboru investic zařadit do plánu investic realizaci stavby úpravy chodníků a nasvětlení
přechodů pro chodce na Masarykově ulici
b) odboru správy majetku započít kroky vedoucí k realizaci úsekových měření rychlosti na
komunikacích v Kutné Hoře po dohodě s komisí pro bezpečnost.

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Suchánek

Termín : 30.06.15

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

