Z á p i s č. 3/2008

z mimořádného jednání dopravní komise konané dne 2.6. 2008
na MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4


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

Program :

Záměr města prodat pozemkové parcely na Tyršově ulici (prostor stávajícího parkoviště)

DK byly předloženy k projednání 2 nabídky :.

	Studio – 4 s.r.o., Zlaté Hory – prodejní + kancelářské prostory
	O.H.Y., s.r.o., Brno – obchodní galerie


Z hlediska dopravního posouzení uvedených návrhů DK považuje návrh spol. O.H.Y., s.r.o. za výhodnější, zejména s ohledem na navržený větší počet parkovacích míst pro osobní vozidla, příjezdové komunikace byly řešeny obdobným způsobem u obou nabídek.
Hlasování :   4 pro O.H.Y.   , 1 pro Studio-4
DK upozorňuje na komplikovanější technické řešení parkovací plochy obchodní galerie, zejména nadzemního parkoviště, a návrhem parkovacího stání v přízemí dochází k zabránění příjezdu do dvorního traktu k budovám na ulici Školní. – bude nutno upravit, takže dojde ke snížení počtu parkovacích míst. V případě, že všechna parkovací místa obchodní galerie nebudou k dispozici veřejnosti po dobu 24 hodin, stane se tento návrh nevýhodnější, než návrh spol. Studio-4 s.r.o..
Případné další změny koncepce dopravního řešení budou opět předloženy DK k projednání.

Rekonstrukce autobusového nádraží - Jeseník
      
     DK byla seznámena s projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu, vyjádřením Města Jeseníku, odboru stavebního úřadu, majetku a investic  a připomínkami odboru dopravy a SH (21 bodů). DK s těmito materiály jednoznačně souhlasí a doporučuje je zahrnout do souhrnného vyjádření ke stavbě. Zdůrazňuje zejména nutnost řešení přechodů pro chodce a navazujících pěších komunikací s ohledem na zajištění bezpečnosti chodců. DK z hlediska bezpečnosti silničního provozu navrhuje zrušení, příp. úpravu parkovacího stání pro nákladní automobily a autobusy v prostoru mezi vjezdem na parkoviště a vjezdem k nástupištím autobusového nádraží.
Z hlediska urbanistického a estetického nedoporučuje DK umístění CITY bloků oddělujících parkoviště pro osobní vozidla od parkovacího stání pro nákladní automobily a autobusy.
Opravenou dokumentaci dopravního řešení požaduje DK opět předložit k projednání.


Zapsala: Navrátilová                                             schválil:          Ing. Marcinov

