Zápisnica
zo zasadnutia výjazdovej Komisie dopravy a služieb pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 14.3.2019
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program komisie:
Doprava a služby
1. Vytvorenie parkovacích miest vo vnútrobloku Štefánikova 810, ul.1.mája 878 a
Komenského 827
2. Obnovenie dopravného značenia ul. Obrancov mieru
3. Žiadosť o žltú súvislú čiaru SVB Za cintorínom 1260
4. Podnet od p. poslanca Bučka prejazd Za cintorínom - Hoštínska
5. Vyhradené parkovisko pri elokovanej MŠ, ul. Vodárenská
6. Možnosť nových parkovacích miest v časti pod Židovským cintorínom
7. Reklamné plochy na ZŠ Mládežnícka
8. Žiadosť o žltú súvislú čiaru za podchodom ul. Moravská pri bývalej výmeničke majiteľa
p. Bizoňa, možnosť vytvoriť nové parkovacie miesta pri chodníku smeromk Marczibányiho
záhrade
9. Žiadosť od Billa, s.r.o.- osadenie rámp a spoplatnenie parkoviska
10. Riešenie situácie s parkovaním vo vnútrobloku F. Urbánka
11. Riešenie dopravnej situácie pred Divadlom
12. Oprava zábradlí v Nových Nosiciach, doplnenie dopravného značenia výjazd z
ul. Záhradná na ul. Novonosická, orezanie krovín a vyčistenie kanála smerom na
ul. Novonosická, dopravná situácia na ul. Novonosická, odstránenie stĺpov vedenia rozhlasu
13. Zmena dopravného značenia Nosice- zníženie rýchlosti
14. Vytvorenie zastávky na Vieske-Bezdedov pri „Vila Gloria“
15. Možnosti riešenia dopravnej situácie- zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti
cestnej premávky na hlavnom ťahu smerom z Púchova do Dohňan
16. Riešenie dopravnej situácie pri Continentale – blúdiace kamióny
Rôzne- státie áut pred kontajnermi na KO a separ. odpad v celom meste

K bodu 1:
V prvom bode boli riešené podnety od poslancov za volebný obvod č.5 (Mgr. Peter Bílik
a Mgr. Angela Lazorová) a požiadavky občanov zo Štefánikovej 810, Komenského 827
a 1.mája 878 o vytvorenie nových parkovacích miest a celkové riešenie dopravnej situácie vo
vnútrobloku.
- Komenského 827 – Komisia dopravy bola oboznámená s komplikovanou situáciou vo
vnútrobloku Komenského 827, kde je vážny problém s nedostatkom parkovacích
miest a vznikajúcimi komplikáciami pri zásobovaní obchodných prevádzok a priľahlej
materskej školy (MŠ). Občania bytovky predložili návrh riešenia danej situácie

-

-

spôsobom čiastočného odstránenia oplotenia MŠ, čím by vzniklo zokruhovanie celého
priestoru a vybudovanie nových parkovacích miest. Dopravný inžinier súhlasí a
komisia dopravy odporúča po preverení u odd. školstva a sociálnych vecí možnosť
zmenšenia školského dvora MŠ. Následne bude postúpená požiadavka na stavebné
úpravy daného vnútrobloku na odd. výstavby, investícií, životného prostredia
a stavebného úradu
1.mája 878 – Komisia bola oboznámená s pozemkovým rozdelením vnútrobloku
a usúdila, že v danej lokalite je možné dobudovať parkovacie miesta. Dopravný
inžinier súhlasí a komisia dopravy odporúča a následne postupuje požiadavku na odd.
výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu
Štefánikova 810 – Komisia bola oboznámená s požiadavkou na rozšírenie parkovacích
miesta ako aj osadenie zdvíhacej rampy na čip, ktorý by vlastnili obyvatelia bytovky
a majitelia príslušných nebytových priestorov. Dopravný inžinier nesúhlasí a komisia
dopravy neodporúča osadenie rampy. S vybudovaním parkovacích miest komisia
dopravy a dopravný inžinier súhlasia a následne postupuje požiadavku na odd.
výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

K bodu 2:
V ďalšom bode sa komisia zaoberala obnovou a doplnením dopravného značenia V12b
(súvislá žltá čiara) a B34 (zákaz zastavenia a státia) na Obrancov mieru 1095. Poslankyňa za
obvod č.5 zaslala žiadosť na obnovu vodorovného dopravného značenia V12b z dôvodu
problematického výjazdu od bytového domu Pribinova 1639. Dopravný inžinier súhlasí
s podmienkou doplnenia zvislého dopravného značenia B34 a komisia odporúča vyhovieť
tejto žiadosti.
K bodu 3:
Komisií bola predložená požiadavka na osadenie dopravného značenia B34 a V12b pri vjazde
k obytnému domu Za cintorínom 1260. Vzhľadom k tomu, že momentálne sa spracováva PD
pre rozšírenie parkovacích miest, ktorým sa upraví systém dopravy v danej lokalite, komisia
dopravy odporúča a dopravný inžinier súhlasí s osadením dopravného značenia po rozšírení
parkovacej kapacity v danej lokalite.
K bodu 4:
Komisia sa zaoberala podnetom od poslanca Mgr. Miroslava Bučka ohľadom osadenia zábran
na chodník vedúci poza cintorín (spojnica Vodárenskej a Hoštinskej ulice). Chodník vodiči
využívajú ako vjazd a výjazd na cestu, kde prechádzajú cez bezbariérový priechod pre
chodcov, ktorý je priamo naviazaný na autobusovú zástavku. Na mieste bola komisia
oboznámená s danou situáciou. Prizvaní boli aj poslanci za VO č.1. Ing. Daniel Lako a Ing.
Pavel Melišík, ktorí upozornili na zložitú dopravnú situáciu v danej časti. Dopravný inžinier
odporučil zamedziť vjazd a výjazd motorových vozidiel na ul. Hoštínsku. Komisia navrhla
osadiť na dané miesto kvetináče, čím sa predíde kolíznym situáciám.

K bodu 5:
Komisia sa zaoberala vyhradeným parkovaním pri elokovanej MŠ, ul. Vodárenská. Náčelník
MsP Ing. Mário Martinko z dôvodu nízkej obsadenosti parkovacích miest pri MŠ odporučil
doplnenie DZ o dodatkovú tabuľu E13 s textom „ 6:00-8:00, 14:00-15:30“ Dopravný inžinier
súhlasí a komisia dopravy odporúča osadenie dodatkovej tabule.
K bodu 6:
Možnosť vybudovania parkovacích miest pod Židovským cintorínom predseda komisie
stiahol z bodov programu, nakoľko po preverení dané pozemky nie sú vo vlastníctve mesta
Púchov.
K bodu 7:
Komisia sa zaoberala návrhom riaditeľky ZŠ Mládežnícka Mgr. Kurtinovej o rozšírenie
reklamných plôch na oplotení školského dvoru zo strany od OD Kaufland. Dopravný inžinier
a komisia dopravy súhlasia s osadením reklamnej plochy na jednom plotovom poli pred
a jednom plotovom poli za súčasnými reklamnými plochami.
K bodu 8:
Komisia sa zaoberala podnetom p. Bizoňa o zabránenie poškodzovania obrubníkov a dlažby
na chodníku pri bývalej výmenníkovej stanici na Moravskej 4404/32A. Referent dopravy
navrhuje doplniť dopravné značenie B34, V12b a vyznačiť jedno parkovacie miesto pri
kontajneroch na komunálny odpad. Dopravný inžinier súhlasí a komisia dopravy odporúča
osadenie dopravného značenia.
K bodu 9:
Spoločnosť Billa s.r.o. Bajkalská 19/A 821 02 Bratislava opätovne predložila návrh na
dopravnú komisiu o osadenie závor na parkovisku pri prevádzke Billa Moyzesova ulica
Púchov. Vzhľadom k tomu, že parkovisko je priamo napojené na cestu II/507, dopravný
inžinier nesúhlasí z dôvodu nebezpečenstva možného vzniku kolíznej situácie pred rampou.
Dopravný inžinier nesúhlasí a komisia dopravy neodporúča osadenie závor.
K bodu 10:
Komisia sa zaoberala komplikovanou dopravnou situáciou vo vnútrobloku F. Urbánka 1050.
Náčelník MsP oboznámil komisiu o komplikáciách v prípade vjazdu záchranných jednotiek
(hasiči, záchranka). Komisia navrhla doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

zakazujúce parkovanie od vjazdu po vstup do obchodnej pasáže vrátane. V opačnom smere
popri budove F. Urbánka 805. Dopravný inžinier súhlasí a komisia dopravy odporúča
osadenie dopravného značenia.
K bodu 11:
Komisia sa zaoberala problémom zastavovania autobusov na autobusovej zástavke
Štefánikova (Divadlo). Návštevníci prevádzok v objekte divadla ako aj zásobovanie
bezohľadne zastavujú v autobusovom zálive. Komisia navrhla doplnenie zvislého dopravného
značenia zakazujúce zastavovanie a státie s dodatkovou tabuľou okrem autobusov MAD
a SAD Trenčín. Dopravné značenie bude umiestnené na Štefánikovej ulici za výjazdom z ul.
F. Urbánka v smere ku divadlu. Dopravný inžinier súhlasí a komisia dopravy odporúča
osadenie dopravného značenia.
K bodu 12:
Opravu zábradlí v Nových Nosiciach, doplnenie dopravného značenia výjazd z ul. Záhradná
na ul. Novonosická, orezanie krovín a vyčistenie kanála smerom na ul. Novonosická, riešenie
dopravnej situácie na ul. Novonosická, odstránenie stĺpov vedenia rozhlasu prerokujú
zástupcovia MsÚ s poslancom za miestnu časť v náhradnom termíne.
K bodu 13:
Zmena dopravného značenia Nosice- zníženie rýchlosti predseda komisie stiahol z bodov
programu.
K bodu 14:
Z dôvodu nevyhovujúceho autobusového zálivu, ktorý sa nachádza v MČ Vieska-Bezdedov
za križovatkou I/49 a III/1941 smer Hoština, bolo zvolané stretnutie komisie dopravy
s p. Uherčíkovou a p. Ondričkom ako majiteľmi priľahlých pozemkov. Majiteľ pozemku
ponúkol mestu Púchov na odkúpenie časti pozemku na zriadenie autobusovej zástavky, max.
však po úroveň jeho plotu. Komisia dopravy odporúča postúpiť proces odkúpenia potrebného
pozemku p. prednostke MsÚ Púchov.
K bodu 15:
Možnosti riešenia dopravnej situácie- zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
na hlavnom ťahu smerom z Púchova do Dohňan predseda komisie stiahol z bodov programu.
K bodu 16:
Riešenie dopravnej situácie pri Continetale predseda komisie stiahol z bodov programu.

Rôzne:
-

-

-

-

P.Svoboda (PTsM) požiadal o doplnenie dopravného značenia zabraňujúce parkovanie
motorových vozidiel pri smetných nádobách na Za cintorínom 1260. Dopravný
inžinier súhlasí a komisia dopravy odporúča osadenie dopravného značenia
zabraňujúce parkovanie motorových vozidiel.
P. Melišík (MČ1) navrhol na uvoľnenom mieste po smetných nádobách pred obytným
domom 1260 rozšírenie parkovacích miest. Dopravný inžinier súhlasí a komisia
dopravy odporúča do investičných akcií mesta Púchov zahrnúť rozšírenie spevnenej
plochy na účel parkovania vozidiel.
Náčelník MsP Púchov požiadal o doplnenie DZ zabraňujúce parkovanie motorových
vozidiel na začiatku Ul. Obrancov mieru (Rawita) smerom od cesty I/49 po priechod
pre chodcov. Dopravný inžinier súhlasí a komisia dopravy odporúča osadenie
dopravného značenia zabraňujúce parkovanie motorových vozidiel.
P.Svoboda (PTsM) požiadal o riešenie problematickej situácie vo vnútrobloku
Štefánikova 810. Vozidlá zabezpečujúce vývoz komunálneho odpadu majú problém sa
dostať k nádobám a uskutočniť vývoz. Z tohto dôvodu navrhol, vybudovať nový vjazd
na pozemok, slúžiaci len pre vývoz komunálneho odpadu. Dopravný inžinier súhlasí a
komisia dopravy odporúča a následne postupuje požiadavku na odd. výstavby,
investícií, životného prostredia a stavebného úradu.

Zapísal: Juraj Drocár

..........................
Bc. Cyril Crkoň
predseda komisie

