Zápis z jednání dopravní komise
Datum: 09. 03. 2020

Účast:

Mgr. Václav Švenda, Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Ing. Petr
Magera, vladimír Srnka, Josef

Bouše, Patrik Švarc
Koordinátor:

Mgr. Ondřej Klečka

(komise je usnášeníschopná přítomno 7 čienů ze 7)

Program:
1„

Zahájení - Návrh programu

2.

Informace oddělení silničního
hospodářství (dotazy členů DK, novinky, připravované akce)

3.

Chytré parkování

4.

Stanovení příštího termínujednání

5.

Různé, závěr

Add 2)
v. Srnka vznesl dotaz ohledně situace s
podchodem pod železniční tratív ulici Mariánská. K tomuto

uvedl v. Švenda, že proběhlo jednání se SŽDC, které
přislíbilo vyřešení situace do roku 2019. Zatím

ale bez výsledku.
Usnesení:

Dopravní komise doporučuje RM obnovitjednání se SŽ
(bývalá SŽDC) o zrušení podchodu pod

železniční tratí v Mariánské ulici.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se:0

Byl vznesen dotaz na General dopravy. 0. Klečka informoval o dosavadním
průběhu a dalších
plánovaných krocích.

V. Švenda zahájil debatu ohledně
plánovaných rekonstrukcí vnitrobloků. Uvedl, že je třeba, aby byli
přizváni architekti k celkovému řešení tak, aby vznikalo místo
pro žití ne jen parkoviště K tomu vznesl
požadavek, zda by se příštíhojednání DK
zúčastniljako host architekt města Ing. Malý.

V. Švenda vznesl dotaz ohledně
parkovacích automatů a průběhu změny tarifů. K tomuto 0. Klečka
doplnil, jak probíhá legislativní, technická změna a
časový plán.
Dále byl vznesen dotaz ohledně parkoviště
na „Flusárně". Zda bude obnovena značka zákaz
vjezdu nad
3,5 tuny. Mělo by se jednat o záchytné parkoviště
pro osobní automobily. Na toto téma již dopravní
komise vydala usnesení. 0. Klečka
informoval, že OIRM připravuje PD na rekonstrukci tohoto
parkoviště. P. Švarc vznesl dotaz na parkoviště v ulici Karla
Kryla (rušení ostrůvků). Dopravní komise
toto doporučila RM svým usnesením ze dne 01.09.2019.
Realizovat měli technické služby. SOSH zjistí

do další DK podrobnosti od TS.

Add 3)
J. Bouše podal informace o možných systémech
chytrého parkování. Předložil materiál pro členy DK.
Usnesení:
DK doporučuje

RM

realizovat, jako

pilotní projekt, systém chytrého parkování (například

systém

Spinwire, SPEL, apod.) na náměstíT. G. Masaryka s informačním systémem
pro řidiče v ulicích —Třída
kpt. Olesinského, Milínská a Plzeňská

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se:1

Add 4)
Termín další Dopravní komise byl stanoven na 15. 04. nebo 20.04. 2020 dle
možností Ing. Malého
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se:0

Datum: 09. 03. 2020

Zapsal/ Mgr. Ondřej Klečka
Podpis:

Předseda Komise: Václav Švenda
Podpis:

Příloha: prezenční listina

