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ÚČEL JEDNÁNÍ

Schůzka s projektantem z firmy Lucida

ZAPSAL

Buchar

DATUM JEDNÁNÍ

19. 6. 2007

PŘÍTOMNI

Ing. Stanko – LUCIDA, Šedivá, Satrapa, Samec, Buchar

OMLUVENI

Jarolímek, Drahoš

1 INFORMACE
•

•

•

•

Ing. Stanko odevzdal dokumentaci, která řeší dopravní značení v oblasti ulic K Rybníku a
Hrnčířská. Spojnice mezi těmito ulicemi po hraně rybníka bude uzavřena pro motorová
vozidla, bude tudy vedena cesta pro pěší, případně cyklisty. K zamezení vjezdu vozidel
navrhuje ing. Stanko osazení tří betonových květníků na každé straně cesty.
Dále ing. Stanko předložil schéma umístění zpomalovacích lavic na ulici Vestecké. Doporučil
redukovat jejich počet na dvě s umístěním před obecním úřadem a mezi opravnou kamionů
Tradimex a hospodou U Šimečků. Při konzultaci bylo konstatováno, že lepší umístění se
nabízí proti vchodu na často navštěvované dětské hřiště, kde by mohl vzniknout i
smysluplně umístěný přechod pro chodce. Zároveň nebude lavice situována přímo proti
obytné zástavbě.
J. Buchar upozornil, že na OÚ byla před lety odevzdána dokumentace pro stavební řízení
zpracovaná firmou CityPlan, která kromě realizované páteřní ulice Vestecká řešila i další
navazující komunikace, např. K Rybníku, Na Hřišti a K Vodárně. Je třeba zjistit, zda bylo na
tyto stavby vydáno stavební povolení. V případě, že ano, bude nutné aktualizovat některé
doklady, aby mohlo být SP prodlouženo. Poté by mohla být vypracována dokumentace pro
některý z dotačních titulů. J. Buchar navrhnul, aby se na těchto krocích podíleli ve spolupráci
se stavebním technikem obce panem Polákem a členy komise pro využívání dotačních titulů
také členové komise pro dopravu a bezpečnost. Přítomní členové souhlasili.
Členové komise informovali starostku o některých svých návrzích na úpravy dopravního
značení v severní obytné části obce a v blízkosti restaurace U Klimešů.

2 ROZHODNUTÍ
•
•

•

Ing. Stanko dopracuje dokumentaci dvou zpomalovacích lavic dle dohodnutého zadání (u
obecního úřadu a proti dětskému hřišti) a projedná ji s příslušnými dopravními orgány.
Stavební technik obce pan Polák zjistí na stavebním úřadu, zda bylo v minulosti vydáno
stavební povolení na dokumentace na rekonstrukce komunikací K Rybníku, Na Hřišti a
K Vodárně. O výsledku budou informováni členové komise pro využívání dotačních titulů a
komise pro dopravu a bezpečnost.
Náměty členů komise na změny dopravního značení v obci budou komisí dopracovány a
předloženy zastupitelům s doporučením zadat dle nich vypracování dokumentace
dopravního značení sloužící jako podklad pro projednání s příslušnými orgány státu, a poté
realizovány.
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3 ÚKOLY
Nové úkoly z jednání
ID
D 1.1
D 1.2
D 1.3

Úkol
Dopracování dokumentace na
zpomalovací lavice - Vestecká
Zajištění stavebního povolení na
komunikace K Rybníku, Na Hřišti a
K Vodárně
Dopracování námětů úprav
dopravního značení v obci
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Zodpovídá

Termín

LUCIDA

31. 7. ‘07

Šedivá

15. 8. ‘07

Buchar
Satrapa
Samec
Drahoš

15. 8 .‘07

Stav
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