Zápis z 2. zasedání dopravní a bezpečnostní komise dne 1.4.2015
přítomni: Šimon Hradílek, Tomáš Havlík, Václav Maisner, Vlastimil Ráb
nepřítomni: Petr Zmatlík, Josef Linhart, Tomáš Prskavec
tajemník: Martin Votava
hosté: pan Nosek a pan Klimsza
Podněty k projednání:
1.

Věc: diskuze k projektové dokumentaci na komunikace, které se mají rekonstruovat v
roce 2015
Pan Havlík konstatoval, že pro další zpracování PD by bylo vhodné navrhovat lepší
řešení odvodnění ulic, které jsou ve svahu. Stávající řešení, kdy na úpatí rekonstruované
ulice je pouze odvodňovací žlab aco drain je nedostačující.

2.

Věc: informace o rekonstrukci tratě
Pan Havlík vznesl požadavek, že pokud součástí rekonstrukce tratě bude i podjezd u
Penny, bude nutné řešit odvodnění tohoto podjezdu z důvodu zatopení dešťovou vodou ze
svahu nad tratí.

3.

Věc: umístění zrcadla v ul. Slunečná pod kamenný most naproti výjezdu z pozemku u RD
č.p. 641
Vyjádření komise: komise souhlasí s umístěním zrcadla pod kamenný most a navrhuje
projednat místní úpravu dopravního značení s dotčenými orgány.

4.

Věc: úprava dopravního značení v ulic Slunečná v úseku souběhu cyklostezky a
komunikace
Vyjádření komise: komise navrhuje umístit před výjezdem z ulice V Lavičkách na ulici
Slunečná výstražnou dopravní značku A19 – cyklisté. Další značku navrhuje umístit do
ulice Dr. Janského před nově dlážděnou plochu na Masopustním náměstí. Toto dopravní
značení navrhuje projednat s dotčenými orgány.

5.

Věc: doplnění dopravního značení v ulici Arbesova (zklidnění dopravy)
Vyjádření komise: komise nesouhlasí s omezením dopravy v ulici Arbesova, pouze navrhuje,
aby technické služby byly upozorněny, že pro příjezd na skládku by měly používat ulici
K Dubu

6.

Věc: propadliny v ulici Jasmínová
Pan Ráb vznesl požadavek na opravu propadlin v ulici Jasmínová. Pan Votava uvedl, že
v průběhu příštího týdne bude oslovena firma, která bude výtluky a propadliny opravovat.
V rámci těchto oprav se počítá i s opravou propadlin v ulici Jasmínová.

7.

Věc: přesahující zeleň ze soukromých pozemků na místní komunikace
Vyjádření komise: komise požaduje upozornit TS města na prověření a případně prořezání
větví, které zasahují ze soukromích pozemků do chodníků a místních komunikací

8.

Věc: umístění zatravňovacích tvárnic do zálivů mezi ul. Zdeňka Lhoty a železnici
Vyjádření komise: komise navrhuje umístit zatravňovaní tvárnice do vyjetých zálivů podél
ulice Zdeňka Lhoty, tak aby vznikly kvalitnější místa pro vyhýbání vozidel

9.

Věc: ČS PH VS PETROL Černošice
Pan Havlík upozornil na nutnost, aby v rámci kolaudace stavby stavebník předložil
povodňový plán, jehož součástí by měl být i postup zaplavení nádrží v případě povodní.

10. Věc: stromy na pozemcích města
Vyjádření komise: komise navrhuje nechat posoudit všechny stromy na pozemcích města
včetně aleje topolů podél cyklostezky v osadě Na Vírku

Předseda komise: Mgr. Šimon Hradílek
Zapsal: Martin Votava

