ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 19. apríla 2016

Program:

1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
( návrhy podané občanmi)
3. Záver

Prítomní:

1. Tibor Czupper
2. Mgr. Gabriel Benčík
3. Bc. Mikuláš Murín
4. Imre Gulyás
5. Zoltán Horváth

K bodu 1)

Zahájenie

-

predseda
podpredseda
člen
člen
člen

Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie a oboznámil ich
s programom rokovania.
K bodu 2)

Aktuality v oblasti verejného poriadku – návrhy podané občanmi

Komisia na dnešnom zasadnutí prerokovala nasledovné návrhy podané občanmi:
1. Občan bývajúci na ul. Sládkovičovej obrátil sa na nás ohľadom riešenia prejazdu
vozidiel touto ulicou v rannej a večernej dopravnej špičke a vytkol, že vodiči aut
prechádzajú touto ulicou tu nebývajú a prekráčajú aj rýchlosť.
-

Sládkovičova ulica je mestská komunikácia, ktorá je verejná a z uvedeného dôvodu
nie je možné obmedziť túto komunikáciu len pre určitých občanov, ktorí tam bývajú.

2. Občan bývajúci na ul. Záhradníckej poukázal na problém parkovania na ul.
Záhradníckej v zákrute pri Parkpresse. Navrhuje umiestniť dopravnú značku „zákaz
státia“.
-

§ 25/1a uvádza, že vodič nesmie zastaviť a stáť v nevýhľadnej zákrute a v jej tesnej
blízkosti, čiže už z tohto paragrafu vyplýva zakázané zastavenie a státie, takže
umiestnenie zákazovej dopravnej značky je bezpredmetné.

3. Občan bývajúci na ul. Viničnej podáva návrh na riešenie neprehľadnej dopravy na
spomínanej ulici umiestnením dopravného zrkadla, čím by sa zvýšila bezpečnosť
premávky v tejto lokalite, vrátane žiakov špeciálnej školy.
-

Komisia prešla daný úsek na ul. Viničnej, pričom bolo zistené, že pre bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky by bolo vhodné umiestnenie dopravného zariadenia –
dopravné zrkadlo.

4. Občan bývajúci na ul. Biskupickej poznamenáva, že na autobusových zastávkach pri
futbalovom ihrisku parkujú autá, čím znemožňujú autobusom riadne zastať na
zastávke, pričom musia zastavovať na ceste a takýmto parkovaním môže dôjsť
k vážnemu úrazu.
-

Komisia navrhuje, aby na uvedenej zastávke bolo vyznačené vodorovné dopravné
značenie „zastávka autobusu“

5. Na mestskú políciu bo prijatý podnet od vodičov, že vozidlá vychádzajúce z ul.
Tajovského majú zlý rozhľad na hlavnú cestu, nakoľko sú tam zaparkované vozidlá,
ktoré parkujú na autobusovej zastávke.
-

Komisia navrhuje aby na ul. Biskupickej pri futbalovom ihrisku medzi plotom
futbalového ihriska a chodníkom bolo vytvorené parkovisko, čím by bola vyriešená
problematika parkovania na danom úseku.

K bodu 3)

Záver

Na záver predseda komisie Tibor Czupper poďakoval za účasť všetkým prítomným
členom a tým ukončil zasadnutie komisie.

Zapísala: A.Kleinová

predseda komisie:
Tibor Czupper

