Zápis z 3. zasedání dopravní a bezpečnostní komise dne 1.7.2015
přítomni: Šimon Hradílek, Vlastimil Ráb, Petr Zmatlík, Josef Linhart, Tomáš Prskavec
nepřítomni: Tomáš Havlík, Václav Maisner
tajemník: Martin Votava
hosté: pan Nosek a pan Dušička
Podněty k projednání:
1.

Věc: informace o rekonstrukci železniční tratě
Pan Hradílek informoval o dalším postupu návrhu projektové dokumentace
k rekonstrukci tratě.

2.

Věc: topolová alej podél cyklostezky mezi Černošicemi a Radotínem
Pan Hradílek informoval o předběžném vyjádření znalce na alej topolů mezi Černošicemi
a Radotínem a na park před osadou Na Vírku. Dle znalce je cca 120 topolů nestabilních, z
toho část v havarijním stavu, a dalších cca 80 je na hranici životnosti.
Vyjádření komise: komise doporučuje nechat pokácet všechny topoly a místo nich vysázet nové
stromy

3.

Věc: zákaz stání v ulici Mokropeská
Byl vznesen požadavek na umístění dopravního značení v ulici Mokropeská za
křižovatkou s ulici Pod Ptáčnicí z důvodu častého parkování automobilů v tomto úseku.
Dle vyjádření pana Dušičky policie nezaznamenala žádné neobvyklé parkování v tomto
úseku ulice Mokropeská.
Vyjádření komise: komise nesouhlasí s umístěním dopravního značení zákaz stání.

4.

Věc: Úprava dopravního značení v ulici Srbská před hasičskou stanicí
Pan Prskavec požaduje vymezit pět parkovacích stání v ulici Srbská před hasičskou
stanicí pro členy HZS. Pan Dušička navrhuje:
1) Ponechat stávající dopravní značení IP 12 ( vyhrazené parkoviště )
2) Změnit dodatkovou tabulku ( 5 míst na povolení MÚ Černošice )
3) Vytvořit 5x vodorovné dopravní značení V10e ( vyhrazené parkoviště )
4) Vydat 15 ks laminovaných parkovacích karet viz. vzor:
MÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

PARKOVACÍ KARTA Č. 1
Povolení k parkování na vyhrazeném
parkovišti v ul. Srbská v Černošicích.
Platnost do:…………………….
Vydáno dne: ……………………..
Razítko a podpis

5.

Věc: Výjimka ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do ulice Kutnohorská
Spol. Gad line stavitelství s.r.o. žádá o povolení výjimky k vjezdu vozidel těžších 6t do
ulice Kutnohorská z důvodu výstavby RD na pozemku 2127. Pro tyto práce je nezbytné
zajistit vjezd vozidel nad 6t. Vjezd vozidel by byl povolen v termínu od 8.7.2015 do
4.6.2016
Vyjádření komise: komise doporučuje, aby byla pořízena fotodokumentace aktuálního stavu
komunikace a v případě jejího poškození by byly náklady za její opravu požadovány na
spol. Gad line stavitelství s.r.o.

6.

Věc: místní úprava provozu v ulici Husova
Paní Kučerová vznesla požadavek na osazení dopravního značení Obytná zóna nebo Pěší
zóna v ulici Husova od křižovatky s ulici Kollárova směrem k lesu.
Vyjádření komise: komise považuje za smysluplné případnou stavebně technickou úpravu
komunikace (např. vybudování chodníku) až v případě výstavby školky, kdy dojde
k úpravě Husovy ulice.

7.

Věc: místní úprava provozu v ulici Ukrajinská
Pan Kraus požádal o řešení zpomalení rychlosti v ulici Ukrajinká
Pan Dušička k žádosti uvádí, že městská policie v tomto úseku nemá schválený úsek
měření a další jí schválen, vzhledem k jejich vysokému počtu, nebude. Z tohoto důvodu
dle jeho názoru nemá umístění dopravních značek upravujících rychlost valného
významu.
Vyjádření komise: komise nepovažuje za účelné vybudovat na nově zrekonstruované ulici
Ukrajinská jakékoliv úpravy omezující rychlost.

Předseda komise: Mgr. Šimon Hradílek
Zapsal: Martin Votava

