Zápis č. 6
z jednání komise bezpečnosti a dopravy konané dne 9. 5. 2007
Přítomni:
Hosté:

Bc. Marek Binko, Mgr. Klára Uldrichová, prap. Jan Baroš, Jan Svoboda, Andrea
Líbalová, Ing. Ludmila Plášilová, Iveta Peukerová
Jaromír Fischer

Binko:

kouření na nádraží - vrchní přednosta Uzlové železniční stanice Kolín provedl
kontrolu na nádraží v Českém Brodě, na základě které jsou mj. cestující
upozorňováni na zákaz kouření i hlášením staničního rozhlasu - MP provádí
kontroly
Fischer:
silnice Liblice - Přistoupim vyžaduje po ukončení uzavírky Malechova opravu již je opravena
Líbalová: Přistoupim - Liblice, nový kryt vozovky v délce cca 2,5 km je v rozpočtu stavby;
ul. Cukrovarská není v rozpočtu a nebude se nyní opravovat
Plášilová: SÚS .p. Švolba - ul. Cukrovarská je vyřazena ze silnic III. třídy, jedná se o
místní komunikaci, SÚS ji nemá v pasportu komunikací a nebude ji opravovat
Fischer:
je nutné hledat možnosti opravy ul. Cukrovarské
Binko:
v ul. Cukrovarská je opakovaně nefunkční veřejné osvětlení
Plášilová: v ul. Cukrovarská je veřejné osvětlení opakovaně terčem vandalismu
úklid města: ulice byly uklizeny bez omezení, úklid se provádí v brzkých
ranních hodinách, začalo se sekat, budou se doplňovat dopravní značky
Svoboda:
doprovod školním autobusem Štolmíř - Č. Brod zatím nebyl
MP chodí na autobusové zastávky, kolem škol a před družinu - zlepšení situace,
nedochází k šikaně dětí
MP bude mít od 1.6. dva nové strážníky, tj. celkem 6
ul. Cukrovarskou začnou od 1.6. hlídat i v civilním autě zejména v nočních
hodinách pátek / sobota
fungují cyklohlídky, pochůzková činnost - park, Škvárovna, Štolmíř
MP plní veřejnoprávní smlouvy
Fischer:
křižovatku Komenského - Žižkova je nutné opravit, zbrousit nájezd
Líbalová: odb. dopravy vyzve písemně SÚS k nápravě
Uldrichová: je nutné, aby SÚS řešila most směrem na Tuchoraz
Líbalová: čeká se na stanovisko KÚ k řešení křižovatky Krále Jiřího - Jana Kouly Zborovská
Příští jednání komise: středa 27. 6. 2007 v 8.00 hodin v budově MěÚ.

Bc. Marek Binko
předseda komise

