Zápis ze 4. zasedání dopravní a bezpečnostní komise dne 20.9.2017

přítomni: Šimon Hradilek, Vlastimil Ráb, Josef Linhart, Tomáš Prskavec, Mario Nosek,
nepřítomni: Tomáš Havlík, Václav Maisner
tajemník: Veronika Roubíčková
Podněty k projednání:
1. Věc: informace o nadcházejících dopravních projektech
Pan Hradilek informoval o projektech „rekonstrukce ulice K Lesíku“ a „rekonstrukce ulice
Karlická“.

2. Věc: Žádost o zamezení parkování aut v křižovatce ulic Majakovského - Husova
Paní Modlitbová, která bydlí v domě č.p. 876, požádala o osazení sloupků na rohu ulic
Majakovského a Husova, aby nebyla ničena travnatá plocha před jejich domem.
Vyjádření komise: Komise navrhuje místo sloupků použít k ohraničení travnaté plochy
obrubníky.
3. Věc: Žádost o umístění zpomalovacího retardéru v ulici Majakovského
Paní Mádrová požádala o umístění zpomalovacího retardéru do ulice Majakovského. Stěžuje
si, že po rekonstrukci ulice zde projíždějí auta vysokou rychlostí, a vzhledem k tomu, že zde
nejsou chodníky, tak nemá kudy bezpečně chodit.
Vyjádření komise: Komise nedoporučuje umístění zpomalovacího retardéru v části nově
zrekonstruované ulice Majakovského.
4. Věc: Zpřehlednění křižovatky ulic Poštovní a Komenského
Křižovatka ulic Poštovní a Komenského je pro auta vyjíždějící z ulice Poštovní do
Komenského nepřehledná, přičemž v důsledku parkujících aut nemá auto vyjíždějící z ulice
Poštovní z ulice Komenského žádný prostor. Byly projednávány dvě varianty, a to (i) zrušení
přednosti zprava a osazení značky hlavní silnice na ulici Komenského a (ii) zabránění
parkování v ulici Komenského v délce cca 20m od křižovatky.
Vyjádření komise: Komise navrhuje vyznačení žluté čáry podél domu č.p. 213 v ulici
Komenského v délce cca 20 metrů.
5. Křižovatka ulic Ostružinová – Dobřichovická

Pan Nosek požádal o ostřihání vzrostlé zeleně před domem č.p. 2104, která byla vysázena
patrně kvůli oddělení zástavby od hlavní silnice. Tato zeleň brání ve výhledu řidičům
vyjíždějícím z Ostružinové ulice.
Vyjádření komise: 1. Komise doporučuje předat žádost majiteli pozemku – Středočeskému
kraji.
Předseda komise: Mgr. Šimon Hradilek
Zapsala: Veronika Roubíčková

