ZÁPIS Z JEDNÁNĺ KOMISE DOPRAVY A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
konaného dne: 8.6.2022, od 7.00 hod. v zasedací místnosti radnice
zúčastnění: Vladimír Vinklář, František Augustin, Petr Gabat, Marek Podsedníček, Pavel Berný
omluveni:
1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA
Komise navrhuje označit jako jednosměrné místní komunikace vedoucí okolo autobusového nádraží ze směru od
křižovatky ul. Žižkova Jaroslava Havlíčka, ulicí Ke Stadionu, ulicí Tkalcovská po křižovatku s ul. Žižkova. Důvodem je
zlepšení plynulosti dopravy a legalizace současného stavu stání osobních automobilů (parkování) v tomto úseku. K
návrhu se ještě musí vyjádřit dopravní inženýr města Jilemnice Ing. Janda a Dopravní inspektorát Policie ČR Semily.
-

-

2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD
2.1. Podněty starostovi města
2.2. Podněty příslušnému odboru MěÚ
2.2.1. Odbor rozvoje, investic a majetku. Malé technické služby (MATES).
• Upozorňujeme na velký rozsah poškození povrchů městských chodníků z betonových dlažeb rozpadající se
beton (např. v ul. Metyšova a ul. Na Kozinci za bývalým Dřevotvarem). Důvodem může být nerovnoměrné
používání soli při zimní údržbě chodníků, což bylo letos velmi patrné pravidelně nasypané hromádky soli místo
plošného rozmetání krystalů. Předpokládáme, že na vině je nevhodně použité (seřízené) rozmetací zařízení na
posyp. Poškozené povrchy bude nutné opravit (výměna dlažby). Požadujeme zvážit míru odpovědnosti za
vzniklé poškození firmou provádějící zimní údržbu.
• Upozorňujeme na neutěšený stav povrchů místních komunikací. Jedná se o výtluky asfaltových povrchů vozovek
a nerovnosti dlážděných povrchů (kaluže a uvolněné kostky). Při provádění oprav místních komunikací
nástřikem (asfaltové povrchy) dochází k nerovnoměrnému vrstvení asfaltu a následně vznikají hrboly. Oprava
výtluků by se měla provádět klasickým způsobem oříznutí hran poškozeného místa, vyčištění, penetrace, výplň
asfaltovou směsí a zalití styčných spár po jejich proříznutí.
• Doporučujeme realizovat opravy asfaltových povrchů pokud možno co nejdřív v jarním období.
• Opravy chodníků a dlažeb je třeba řešit systematicky
stanovit priority u plošných oprav a neodkladně
odstraňovat počínající drobné závady. Je nezbytně nutné navýšit rozpočet na opravu místních komunikací.
• Upozorňujeme na propadlou silniční vpusť před parkovištěm čp. 1093 1094 v ul. Roztocká.
2.2.2. Veřejná zeleň.
• Upozorňujeme na přerostlou veřejnou zeleň, která na některých místech města zakrývá svislé dopravní značení
nebo svým přesahem zhoršuje náhled do křižovatky.
2.2.3. Odpadové hospodářství
• Doporučujeme instalovat k odpadkovým košům na náměstí a v centru města popelníky, aby kuřáci neházeli
nedopalky po zemi.
2.2.2. Odbor rozvoje, investic a majetku. Silniční správní úřad.
• Požadujeme provedení kontroly plnění jednotlivých podnětů z jednání komise dopravy a VP. Jedná se především
o realizaci navrženého dopravního značení (DZ) event. žádáme o zdůvodnění, proč nebylo (nebo nemohlo být)
navržené DZ realizováno.
• Zástupce silničního správního úřadu sdělil, že navržené dopravní značení křižovatky ul. V Jilmu, za prodejnou JIP
(tvar křižovatky), nebylo odsouhlaseno Dl Policie ČR Semily. Proto zde navrhujeme umístit dopravní zrcadlo.
-
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3. OSTATNÍ
• Novým předsedou komise dopravy a veřejného pořádku byl jmenován, místo odvolaného Břetislava Kalvody,
místostarosta města Vladimír Vinklář.
4. ÚKOLY PRO ČLENY KOMISE
Příští jednání komise: Bude svoláno operativně dle potřeby.
Datum vyhotovení zápisu: 9.6.2022

zapsal: František Augustin
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ř
předseda komise

