Z á p i s č. 4/2007

z jednání dopravní komise konané dne 16. července 2007
na Měú Jesení, Tovární 1287/4



Přítomni :

Členové :     pp. Ing. Marcinov, Halouska, Štětka, Kubíček, Dvořák, Antoš
Hosté :         pp. Ing. Liberda, Bc. Šuranský
Omluveni :   pp. Mgr. Procházka, Krátký


Program :

Zahájení
Ing. Marcinov přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání.


Kontrola úkolů z minulých jednání

1) DZ ul. Příčná – Dětřichov
DK obdržela v září r. 2004 žádost Mgr. Vudmasky o umístění dopravního značení B32 Jiný zákaz „Průjezd zakázán“ na MK Příčná v Dětřichově.
Úkol trvá – bude řešen po ukončení výstavby kanalizační a vodovodní sítě. V současné době jsou stavební práce na hlavních řadech ukončeny, nejsou však provedena všechna domovní připojení na hlavní řad. Uvedená MK bude navíc pravděpodobně v letošním roce dotčena plánovanou výstavbou vedení NN a VO.

2) Ul. Dittersdorfova – přechod pro chodce
Odbor MM obdržel žádost občanů domu č.p. 700 na ul. Dittersdorfově o zrušení přechodu pro chodce za zatáčkou u vchodu do uvedeného domu, omezení rychlosti a omezení nákladní dopravy.
DK uvádí na základě informací p. Halousky, že přechod pro chodce byl realizován na základě stavebního povolení na rekonstrukci uvedené části komunikace cca v r. 2002.
DK projednávala tyto varianty : a) zrušení přechodu, b) přemístění přechodu, c) ponechání přechodu. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době dojde ke zklidnění provozu na této MK, a to omezením vjezdu vozidel nad 7,5t, doporučila DK prozatím ponechání přechodu na stávajícím místě, jelikož se nejedná o nehodové místo.
V současné době Ing. Marcinov zpracovává jednoduchý odborný posudek k této problematice. DK bude s tímto posudkem seznámena na svém příštím jednání.

3) Přechod pro chodce u Schrottova domu
DK upozorňuje, že na přechodu pro chodce u Schrottova domu není z důvodu plachty umístěné nad vystaveným zbožím dostatečný rozhled jak pro chodce, tak i pro řidiče, což může vést ke kolizi vozidla a chodce.
DK doporučuje provést státní dozor.
Úkol trvá.

4) Zábradlí na silnici I/44
DK obdržela žádost občanů na projednání možnosti zabránění ostřikování chodců od projíždějících vozidel na silnici I/44 v blízkosti lávky na ul. Nábřežní, kde za deště dochází ke vzniku kaluží a tím ostřikování chodců. Zábradlí jako součást chodníku je v majetku města.
DK doporučuje provedení vyplnění zábradlí s vodorovným madlem.
Úkol trvá.

5) Parkování před objektem ZUŠ 
Pan Kubíček upozornil na problematické parkování osobních vozidel před objektem ZUŠ na ul. 28. října.
DK doporučuje prověřit způsob parkování v této lokalitě, zejména, zda je viditelné vodorovné dopravní značení.
Úkol trvá.


Návrhy na provedení změn místní úpravy provozu
DK obdržela písemný podnět k několika místům na území města Jeseník od Ing. Kouly ze dne 5.6.2007.

Přechod pro chodce na ul. Tovární
Navrhováno je přemístění stávajícího svislého dopravního značení IP6 Přechod pro chodce – z důvodu zakrytí reklamní tabule autoškoly Ing. Kouly ve směru od Katovny, příp. i zrušení samotného přechodu pro chodce.
Bylo konstatováno, že svislá dopravní značka označující přechod pro chodce je na stávajícím místě již delší dobu a následně byla teprve umístěna reklama autoškoly. Vodorovné dopravní značení V7 Přechod pro chodce bylo nedávno obnoveno.
Ing. Liberda doporučuje zachování přechodu, a to z důvodu umístění lékařských ordinací a služeb v areálu bývalého Moravolenu.
P. Kubíček navrhuje ponechání přechodu a dále navrhuje snížení nejvyšší dovolené rychlosti.
Ing. Marcinov shrnul všechny připomínky a návrhy :
	ponechání současného stavu s doplněním stávajícího svislého dopravního značení  IP6 Přechod pro chodce o dodatkovou tabulku E3a Vzdálenost – s uvedením skutečné vzdálenosti od vodorovného dopravního značení – minimální finanční náročnost

zrušení přechodu pro chodce – ne zrovna optimální umístění přechodu s ohledem na směrový oblouk a vyústění do stávajícího na jedné straně sjezdu – jednoznačně doporučoval
ponechání přechodu pro chodce s omezením nejvyšší dovolené rychlosti 
přemístění stávajícího svislého dopravního značení až k samotnému přechodu
přemístění stávajícího svislého dopravního značení dále od přechodu s doplněním o dodatkovou tabulku
    Hlasování o bodu a) :  pro  5        proti  0       zdržel se  1
DK doporučuje ponechat stávající stav s doplněním svislého dopravního značení o dodatkovou tabulku E3a Vzdálenost s uvedením skutečné vzdálenosti od stávajícího vodorovného dopravního značení.



Ul. Zeyerova – chybějící svislé dopravní značení 
Ve směru jízdy z jednosměrné ulice Zeyerova do ul. Tkalcovská, za křižovatkou ul. Tkalcovská a Vančurova chybí svislá dopravní značka IP 4b Jednosměrný provoz
DK doporučuje doplnění výše uvedeného svislého dopravního značení.

Vodorovné dopravní značení u obchodu Billa
Ve směru jízdy z České Vsi je k nájezdu na parkoviště u obchodu Billa zřízen odbočovací pruh bez vyznačení vodorovným dopravním značením V9a Směrové šipky a bez svislého dopravního značení IP19 Řadicí pruhy.
Ing. Marcinov bude osobně informovat o podaném podnětu  v této věci příslušný silniční správní úřad – KÚOK, odbor dopravy a silničního hospodářství,  p. Bechynskou.

Vodorovné dopravní značení na ul. Seifertova
Stále není provedeno vyznačení statické dopravy mezi č.p. 1094 a 1095.
Dle informace p.Halousky a p.Navrátilové bylo vyznačení způsobu parkování v dané lokalitě provedeno v měsíci červnu. Ing.Marcinov dnešní kontrolou daného místa tyto informace potvrdil.

Svislé dopravní značení na ul Tyršova
Ing. Koula navrhuje doplnění stávajícího svislého dopravního značení na ulici Puškinova (komunikace do Jeseníku lázní) – předběžné upozornění do jednosměrné ul Tyršova (jednosměrná komunikace kolem areálu nemocnice k hotelu Morava) o dopravní značení  B24a Zákaz odbočování vpravo a B 24b Zákaz odbočování vlevo s dodatkovou tabulkou E12 Text „Mimo hotel Morava“, a to z důvodu možného vzniku nebezpečných situací, kterým budou vystaveni zejména řidiči souprav.
Po obsáhlém projednání výše uvedeného návrhu bylo nakonec hlasováno nejdříve o ponechání stávajícího stavu s výsledkem : 
Hlasování :     pro  5       proti  0       zdržel se  1
DK navrhuje ponechání stávajícího stavu svislého dopravního značení.

Označení křižovatky ul. Tovární a Školní
Ing. Koula navrhuje přesunout označení křižovatky ze stávajícího místa za sjezdem do areálu JVS až na roh zmíněné křižovatky.
DK konstatuje, že dle dnes platného technického předpisu je umístění dopravní značky P2 Hlavní pozemní komunikace možné do 25m před hranicí křižovatky.
Dle sdělení p. Halousky se v umístění některých svislých dopravních značek instalovaných v minulosti vyskytují drobné odchylky od dnes platných pravidel. Tento stav však postupně „dobíhá“ a postupně dochází k úpravám umístění dopravního značení např. při rekonstrukcích a obnovách lokalit.
To znamená, že při postupné obnově svislého dopravního značení ve městě Jeseník dojde také k výměně a posunutí této dopravní značky.


Měřiče rychlosti v průjezdních úsecích silnic – Ing.Liberda
Ing. Liberda informoval DK o existenci 2 typů ukazatelů rychlosti wavetec – typ WSD 70.50 RT – bez záznamu údajů a typ WSD 70.50 RS s možností záznamu údajů. Dále předložil návrh na převedení části finančních prostředků ze svého ORJ na odbor investic a rozvoje nebo odbor majetku města na případné zakoupení 1 – 2 ks měřičů.
DK doporučuje návrh ing.Liberdy ke schválení a jako vhodné místo pro umístění ukazatele rychlosti vybrala na silnici I/44 (průtah Jeseníkem) prostor mezi křižovatkou s ul.28.října a výjezdem z autobusového nádraží ve směru od Šumperka s možnou variantou přemísťování měřiče pro oba směry.


Různé

1) Povolení k vjezdu motor. vozidla do vybraných míst a částí města (OZV č. 3/2004)
K problematice taxikářů – zejména k otázkám nedodržování dopravních předpisů, nerespektování dopravního značení, zkracování tras např. přes Masarykovo náměstí, autobusové nádraží apod. byla opětovně vedena rozsáhlá diskuse.
Ing. Liberda sdělil, že v současné době má pouze asi 1/3 taxikářů povolen vjezd do vybraných míst a částí města, kde je umístěno svislé dopravní značení B1 Zákaz vjezdu všech vozidel.
K uvedenému tématu podal své vyjádření Bc. Šuranský, který nebyl minulému jednání přítomen.
P. Kubíček apeluje, aby hlídka městské policie vykonávala zejména v centru města častější kontroly povolení k vjezdu.
DK upozorňuje na nerespektování omezení vjezdu motorových vozidel a doporučuje se uvedenou problematikou intenzivně zabývat (důsledná a častější kontrola, postihy apod.).

2) Neoprávněné odstavování vozidel
DK upozorňuje na problematiku dlouhodobě neoprávněně odstavených vozidel na různých místech města – např. 2 vozidla na nám. Svobody a na celodenní odstavení vozidel např. na parkovišti U klíčů (v rozporu s daným režimem).
Bc. Šuranský sdělil, že výše uvedená 2 odstavená vozidla na nám. Svobody již byla jejich vlastníky odstraněna a parkoviště U klíčů je pod zvýšeným dohledem městské policie.
Bc. Šuranský dále informoval obecně o dané problematice. O možnostech řešení neoprávněně odstavených vozidel, vraků apod. na území města byla vedena diskuse.
DK doporučuje odpovědným orgánům, či odborům se tímto jevem neustále zabývat v rozsahu svých pravomocí. 

3) Zásobování prodejny Quelle
Ing. Liberda informoval DK o výsledku státního dozoru ve věci zásobování prodejny Quelle na ul. 28. října konaného dne 23.5.2007, jehož výsledkem je, že p. Dvořáček bude opětovně žádat o možnost připojení odstavné plochy pro zásobování prodejny, a to z ulice Žižkova a v souvislosti s tím souhlasí s finanční úhradou za zrušení jednoho nově vybudovaného parkovacího stání na ul. Žižkově. Termín realizace – splnění – je do 31.12.2007.

4) Zřízení parkovacích míst na ul. Dukelské u kuželny
Vzhledem k tomu, že při výstavbě parkoviště u koupaliště a zaslepení ul.Dukelská na omezenou dobu se osvědčilo parkování vozidel na ulici Dukelská u kuželny bylo na jednání DK toto opatření znovu navrženo.
DK doporučuje zřízení podélného stání pro osobní vozidla na ulici Dukelská v prostoru u kuželny (např. s ohledem na navýšení počtu parkujících vozidel návštěvníků koupaliště a zrušení autobusové zastávky).



5) Návrh na změnu dopravního značení na ul. Nerudova ve směru na Čertovy kameny
Odbor majetku města obdržel ústní návrh majitele chaty Čertovy kameny p. Bašiče na provedení úpravy stávajícího svislého dopravního značení. V současné době je úsek ul. Nerudovy nad č.p. 1188 – 1189 v režimu omezení – dopravním značením IP25a Zóna s dopravním omezením – nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h, zákaz stání a zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t. Toto dopravní značení podle p. Bašiče znemožňuje zásobování jeho zařízení a navrhuje např. jeho doplnění o dodatkovou tabulku s textem „Mimo dopravní obsluhy“.
Podobný režim zóny s dopravním omezením je i na ul. Rejvízská směrem na Svornost, na ul. Za Pilou, Na Mýtince apod.
DK se problematikou zón s omezením dopravy bude zabývat na příštím jednání (výjezdním) s vysvětlením problematiky vlastníky provozoven situovaných do zón s dopravním omezením.








Příští zasedání dopravní komise – v září 2007 – se uskuteční jako výjezdní na chatě Čertovy kameny.







      Zapsala : Navrátilová


      Schválil : Ing. Marcinov, předseda komise

