Zápis z 5. jednání komise dopravy dne 11. 5. 2015
Členové komise:

Jiří Pospíchal (předseda komise) - přítomen
Jaroslav Majer - omluven
Petr Link - přítomen
Aleš Kašpar - omluven
Václav Štolba - přítomen
Martin Fryščok - přítomen
Michaela Němcová (zapisovatelka) - přítomna
Karel Šimůnek – přítomen

Hosté:

Jan Pohůnek
Tomáš Klinecký

Zasedání bylo zahájeno dne 11. 5. 2015 v 18:00 hod předsedou komise panem Jiřím Pospíchalem.

Program:

1) Schválení zápisu ze 4. jednání


Zápis ze 4. jednání komise dopravy byl schválen všemi přítomnými členy

2) Různé


Ulice Za Drahou v Liblicích (od viaduktu ke Klučovské)
- požádán odbor dopravy o neoficiální vyjádření pro chodníky a osvětlení
- požádán odbor dopravy o vyhodnocení důležitosti vybudování chodníků (ulice Za Drahou,
K Pekárně, Klučovská) – poté bude dáno Radě města doporučení



Seznam nezpevněných ulic
- Rada města vyhlásila projektovou dokumentaci na vodovody a kanalizace
- bude zpracována dokumentace na chodníky, napřed je nutno vybudovat sítě, až poté
nové povrchy, odbor rozvoje spolu s technickými službami vytvoří seznam, kde je
nutné vybudovat sítě
- zpevnění komunikace v Liblicích sklad firmy AVAX a.s., K Vysílači –
Doporučení Radě města řešení dotace na významného zaměstnavatele AVAX a.s..



Jungmannova ulice
- možnost orientačního průzkumu průjezdnosti v ulicích Jungmannova, Kollárova a
V Chobotě (momentálně probíhá oprava chodníku v Jungmannově ulici, proto je
sčítání odloženo)
- projednat s panem Trpišovským možnost výměny dopravního značení (zákaz stání x
zákaz zastavení pro oba směry)



Ostatní (ulice Lstibořská, Průmyslová)
- podnět pro Odbor rozvoje - zda je možné v této ulici veřejné osvětlení
- doporučení Radě města: Doporučujeme Radě města vybudovat chodníky a osvětlení
v ulici Lstibořská.
- podnět pro Odbor rozvoje – jak probíhá projekt na rozšíření ulice Průmyslová
- ulice Průmyslová, typ na významného zaměstnavatele

Příští setkání komise je naplánováno na 15. 6. 2015 od 18:00 v učebně budovy Náměstí Arnošta z
Pardubic 56.

Jiří Pospíchal
předseda komise

