Zápis č. 10
z jednání komise bezpečnosti a dopravy konané dne 21. 11. 2007
Přítomni:

Bc. Marek Binko, Mgr. Klára Uldrichová, npor. Petr Pospíšil, Jan Svoboda, Václav
Rychtář, Ing. Ludmila Plášilová, Iveta Peukerová, Jaromír Fischer

Kontrola minulého zápisu:
- instalace zpomalovacího prahu v ul. Sokolská, přechod u školy Na Vyhlídce - práce jsou objednány
- umístění dopravní značky „Zóna s předností zprava“ na všech vjezdech do Škvárovny - dopravní
značky jsou objednány
- před ukončením objížďky se uskuteční schůzka ohledně dalšího postupu při řešení dopravy schůzka ještě neproběhla
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ul. Jungmannova, Havlíčkova - termín se prodlužuje do 5.12.2007 - povrch bude
upraven drtí, firma na dokončení úpravy povrchu nastoupí na jaře 2008, zůstane
stávající značení, jehož financování půjde na vrub stavební firmy
objízdná trasa na Liblice a křižovatka na Bylany v nevyhovujícím stavu
po skončení rekonstrukce, tj. na jaře, proběhne oprava celé objízdné trasy, včetně
nových povrchů
problémem jsou strhané krajnice od nákladních automobilů na objízdné trase
a dešťová kanalizace v Liblicích
požadavek na snížení tonáže průjezdem Liblic
otázka stavu zastávky autobusů u školy
v současné době je budován prozatímní stav (panely), definitivní stav bude současně
s chodníkem a čekárnou
k rozmístění stacionárních radarů - významné granty do konce roku 2007
prostor pro kontejnery na tříděný odpad na Malachově vymezen v ul. Jateční v zeleném
pásu
problém na křižovatce Krále Jiřího a J. Kouly - třeba udělat dopravní průzkum
po otevření ul. Jungmannova a Havlíčkova - doporučuje znemožnit průjezd náměstím
do 3 týdnů kamery na sídlišti - v ul. 28. října, Na Cihelně a na hřišti
technický stav ul. K Dolánkám
svázanost s rekonstrukcí kanalizace
prodloužení podchodu na nádraží, rekonstrukce nástupišť a bezbariérový přístup na
nástupiště by mohl (optimisticky) proběhnout v roce 2009 - v současné době se
zpracovává dokumentace pro ÚR z prostředků SŽDC
parkoviště před nádražím cca 5 m hluboká díra, nutno zjistit vlastnictví, TS umístí
zábranu
v ul. J. Kouly propadlé kanály (revizní šachty), nutno požádat VaK o nápravu
stížnost v ul. Prokopa Velikého - před vjezdem stojí auta
Podskalí, Tuchorazská zhasíná veřejné osvětlení, (výpadky ČEZ, fotobuňky reagují na
odraz ze sněhu, světla projíždějících aut, následně vypadávají pojistky), v ul.
Jungmannova a Havlíčkova vypadává - jde pouze jedna fáze

Příští jednání komise: středa 9. 1. 2008 v 8.00 hodin v budově MěÚ.

Bc. Marek Binko
předseda komise

