Zápisnica
z 3.zasadnutia Komisie KDZPBa VP
pri Obecnom zastupitel'stve v Šarišských Michal'anoch
11.4.2011
19.00

Dátum zasadnutia :
Čas zasadnutia od :
Miesto zasadnnutia :

OcU

Pritomní :

podľa prezenčnej listiny

Program :
1. štatistika nehodovosti v katastri obce Šarišské Michaľany
prehodnotenie dopravného a zvislého značenia za účelom bezpečnej premávky
dobrovoľné hliadky obce
autobusové zastávky

2.
3.
4.

Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie, čím je komisia uznášaniaschopná
K bodu 1 :

štatistika nehodovosti v katastri obce Šarišské Michal'any

Uznesenie číslo 3-1/2011 :
KOIIŮsia poveruje JUDr. Antona Dziaka úlohou zistenia štatistiky nehodovosti v obci na
KDI, zistenie kontaktných osob, postupu ži.adosti, atd'. (do 26.4.2011)

Hlasovanie :
Za:
3
Proti:
O
Zdržal sa:
1

K bodu 2 :

prehodnotenie dopravného a zvislého značenia za účelom bezpečnej

premávky
Uznesenie číslo 3-2/2011 :
Komisia odporúča nasledovné
(viď. príloha)

Hlasovanie :
Za:
4
Proti:
O
Zdržal sa:
O

opatrenia-body

pre zvýšenie bezpečnej

premávky

v obci

K bodu 3 :

dobrovoYné hliadky obce

Uznesenie číslo 3-3/2011 :
Komisia poveruje Dušana Kozáka zistením možnosti kompetencií a spolupráce
dobrovoľných hliadok s PZo (do 26.4.2011)
Hlasovanie :
Za:
3
Proti:
O
Zdržal sa:
1
K bodu 4 :

autobusové zastávky

Uznesenie číslo 3-4/2011 :
Komisia poveruje lng.Mareka Zborovjana zistením postupu jednania a schválenia rešenia
BUS zastávok (kontaktne osoby, kompetené útvary aorganizácie. (do 26.4.2011)
Hlasovanie :
Za:
3
Proti:
O
Zdržal sa:
1

Zasadnutie komisie bolo ukončené o 20.30 hod.
Zapísal:
Dušan Kozák

Predseda komisie :
Ing. Marek Zborovjan

Príloha opatrenia-body pre zvýšenie bezpečnej premávky v obci
1)
hlavná cesta zmena a doplnenie vodorovného a zvislého značenia,
priechody pre chodcov natrieť reflexnou farbou,
zvýrazniť značky prechodu pre chodcov prípadne dodať blikajúce žité svetlo na
hrubý priečny nástrek pasu farby na vozovku pri vchode do obce ( respektíve
spomal'ovače) a prípadne aj pred priechodmi pre chodcov - retardér bude opticky,
výmena žiariviek okolo hlavnej cesty za jasné biele svetlo
2)
hlavná cesta doplnenie značiek ( križovatka s vedl'ajšou cestou pri Palkovi,
zákaz predbiehania a plná čiara v obci + 2x zrkadlá pri vychádzaní na hlavnú cestu pri
Palkovi,
natrieť reflex. farbou zábradlie na moste pri poslednej zastávke autobusu v smere na
Prešov,
opraviť chodník ( úsek pozdlž plota okolo Pastirčáka, montáž odrazových skiel
alebo reflexný náter na plote),
zrkadlo a označenie križovatky pri dome J.Brendza,
3)
skvalitnenie BUS zastávok ( ostrovčeky, čakáme nové ..), lavičiek na železničnej
osadenie meračov rýchlosti z oboch strán obce

stanici

