Zápisnica
zo zasadnutia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 08.02.2018
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

1. Hlásenie o voľnom byte na ul. Dvory 1932/18 - výber nájomníka
2. Opätovné prideľovanie bytov pri končiacich nájomných zmluvách, nepredĺženie
nájomných zmlúv.
3. Informácia o žiadostiach o odpredaj bytov
4. Odvolanie p. J....... ohľadom vyradenia z evidencie žiadateľov o mestský nájomný byt
5. P.F.......... preverenie bytových žiadostí
6. Návrh zmien cestovných poriadkov (linky, časy, trasovanie)
7. Rôzne
Na začiatku komisie boli členovia informovaní, že vedúca oddelenia p.Vavrová ako aj predseda
komisie p.Crkoň sa ospravedlnili, že zo zdravotných dôvodov sa nemôžu zúčastniť komisie.
V čase jeho neprítomnosti je zastupujúcim predsedom komisie p.Raník.
Bod 1-5 boli neverejné.
K bodu 6:
V bode 6 sa členovia komisie zaoberali návrhom cestovných poriadkov. Do cestovných
poriadkov sú zaradené aj spoje, ktoré v súčasnosti ešte nie sú zrealizované ale naplánované.
V grafikone sú označené vlnovkou. Spoje sa môžu meniť ale linka musí byť zo zákona jasne
definovaná a schválená.
P.Daniž informoval členov o stretnutí s p.primátorom spolu so starostami Mojtína a Lysej pod
Makytou ohľadom sprístupnenia zastávok na území mesta pre autobusy SAD. Týka sa to hlavne
zastávky Továrenská v Horných Kočkovciach, zastávky Penzión a pri nemocnici Zdravie.
Zastavovanie autobusov SAD na spomenutých zastávkach žiadajú aj ďalšie obce.
Dopravný inžinier neodporučil, aby mesto Púchov povolilo zastavovanie autobusov SAD na
zastávkach Továrenská a Penzión a členovia komisie taktiež neodporúčajú povoliť
zastavovanie autobusov SAD na zastávkach ul. Továrenská a pri Penzióne.
PRÍTOMNÍ: 7 členovia komisie
HLASOVALI ZA: 7, Raník, Špaček, Brezina, Andrejčík, Daniž, Svoboda, Luhová
HLASOVALI PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Mesto musí vyriešiť integráciu dopravy. P.Daniž komisiu informoval, že je komunikácia so
SAD ohľadom zverejnenia informácií ohľadom počtu nastupujúcich a vystupujúcich na
jednotlivých zastávkach. Tento údaj by bol potrebný v rámci integrácie dopracovať.
Keďže dokument Plán dopravnej obslužnosti je potrebné schváliť nie zobrať na vedomie,
komisia odporúča posunúť Návrh plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou
v zmysle zákona NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre Mesto Púchov – aktualizácia
a doplnenie do MsR a následne do MsZ
PRÍTOMNÍ: 7 členovia komisie
HLASOVALI ZA: 7, Raník, Špaček, Brezina, Andrejčík, Daniž, Svoboda, Luhová
HLASOVALI PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
V spracovanom dokumente aktualizácie Plánu dopravnej obslužnosti sú odporúčania Žilinskej
univerzity, aby sa preklasifikovali niektoré zastávky na zastávku - zastavenie na znamenie,
spracovať podklady k nočnej linke a urobiť zmeny k vlakovým spojom. Tieto zmeny by bolo
dobre zapracovať až v rámci integrácie. Jedným z možných riešení je na nočnú linku využívať
9-miestny taxík, ktoré má k dispozícii ADP formou kyvadlovej dopravy ako je v meste Martin
alebo formou moderného okamžitého dispečingu, ktorý by vedel železničnú stanicu obslúžiť.
Musela by to byť však schválená linka, ktorá musí byť v licencii. Túto službu bude potrebné
evidovať v zmysle zákona.
Komisia odporúča dopracovať materiál Plán dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou
dopravou v zmysle zákona NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre Mesto Púchov
o integráciu.
PRÍTOMNÍ: 7 členovia komisie
HLASOVALI ZA: 7, Raník, Špaček, Brezina, Andrejčík, Daniž, Svoboda, Luhová
HLASOVALI PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
P.Daniž navrhuje vytvoriť oddelene dopravnú skupinu alebo osloviť odborníka, dopravného
právnika, ktorý pre mesto Púchov bude pripravovať materiály v oblasti dopravy. V súčasnosti
sú materiály-dokumenty spracovávané Žilinskou univerzitou a ich objednávateľom je zatiaľ
ADP. Je na zvážení poslancoch, či pôjde mesto do integrácie- nadväznosť mestskej dopravy,
prímestské linky a ďalšie typy dopravy v spolupráci s Považskou Bystricou.
Pri udeľovaní licencie musí byť jasná trasa linky a zastávky. Keď sa zmenia trasy, musí sa
žiadať o udelenie licencie. Mesto má právo a povinnosť spravovať zastávky, má právo
udeľovať súhlas zastavovať na zastávkach a žiadať, aby bolo prispievané na náklady zastávkyoznačník, výveska, dopravná značka a čakáreň. Tieto skutočnosti by bolo dobré zapracovať do
VZN. P.Daniž odporúča osloviť odborníka v oblasti dopravy, ktorý by dané VZN spracoval
a zastupoval mesto pri dopravných záležitostiach. Takou to osobou je napríklad JUDr.Jerguš.
Komisia odporúča osloviť odborníka v oblasti dopravy, aby zastupoval mesto Púchov pri
tvorbe materiálov ohľadom dopravnej obslužnosti.
PRÍTOMNÍ: 7 členovia komisie
HLASOVALI ZA: 7, Raník, Špaček, Brezina, Andrejčík, Daniž, Svoboda, Luhová

HLASOVALI PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
P.Daniž požiadal, aby poslancom mesta Púchov boli poslané všetky dokumenty, ktoré sa týkajú
dopravnej obslužnosti:
 Návrh plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NR SR
č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre Mesto Púchov – aktualizácia a doplnenie
 Návrh cestovných poriadkov
 Preferencia MHD v meste Púchov
 Vypracovanie odbornej štúdie „Autobusové stanice Continental a Makyta v meste Púchov“
 Vypracovanie odbornej štúdie „Optimalizácia organizácie dopravy v meste Púchov –
mestská časť Pod Lachovcom – pilotná štúdia“.
Všetky dokumenty budú v spolupráci s asistentom primátora preposlané poslancom MsZ.
Komisia sa ďalej zaoberala zastávkami na území mesta a v miestnych častiach. V prílohe č.1
sú spracované konkrétne zastávky, aj s vyznačením majetkového správcu a cestného správneho
orgánu, spolu s požiadavkami na dopravné značenie a poznámkami.
Komisia odporúča schváliť názvoslovie zastávok MHD Púchov, cestovné poriadky a linky,
trasovanie ako boli navrhnuté. Ďalšie úpravy budú vykonávané na základe komunikácie
s dotknutými orgánmi, majetkovými správcami a cestnými správnymi orgánmi.
PRÍTOMNÍ: 7 členovia komisie
HLASOVALI ZA: 7, Raník, Špaček, Brezina, Andrejčík, Daniž, Svoboda, Luhová
HLASOVALI PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

..........................
Ing. Lukáš Raník
zastupujúci predseda komisie
Zapísala: Ing. Terézia Luhová

