Zápisnica č. 2

zo zasadnutia KOMISIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA zo dňa 28.3.2017.

Prítomní :
Poslanci - Bc. Andrea Meriačová, František Cipár;
starosta - Mgr. Erika Cintulová ;
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Turiec – p. riaditeľ Ing. Marián Janík
Okresné riaditeľstvo PZ v Martine : Mgr. Martin Polka
Program zasadnutia:
1. Dopravné značenie – Návrh osadenia dopravných zrkadiel;
Zápis z rokovania komisie:
K bodu 1 - Dopravné značenie – Návrh osadenia dopravných zrkadiel
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia bola
pozvaná na pracovné stretnutie, ktoré bolo zvolané na utorok 28.3.2017 o 8 - hodine
na obecnom úrade v Kláštore pod Znievom za účasti Správy ciest Žilinského
samosprávneho kraja - závod Turiec, dopravného inšpektorátu a obce KPZ kde
následne priamo na mieste bolo prejednávané osadenie dopravného značenia (
dopravných zrkadiel + príslušného zvislého dopravného značenia) nasledovne :
- Návrh osadenia dopravného zrkadla pri materskej škole z dôvodu neprehľadného
výjazdu z ulice J. G. Tajovského na hlavú cestu- ulicu A. Moyzesa - viď obrázok č. 1
obrázok č. 1

- Návrh osadenia dopravného zrkadla na ulici A. Moyzesa z dôvodu neprehľadného
výjazdu z ulice Hlboká na hlavú cestu - ulicu A. Moyzesa - viď obrázok č. 2
obrázok č. 2

- Návrh preznačenia ulice pred kostolom Panny Márie na ulicu jednosmernú v smere +
osadenie značky zákaz vjazdu z dôvodu
neprehľadného výjazdu z cesty pri
červenom plote pri kostole Panny Márie na ulicu Gymnaziálnu - viď obrázok č. 3
obrázok č. 3

- Návrh umiestnenia dopravného zrkadla v časti Riadok z dôvodu neprehľadného
úseku zúženej časti cesty – ulice Lesná v smere výjazdu na Riadok s odporučením
skúšobne otestovať nutnosť jeho osadenia a funkčnosti v tak úzkej časti, ďalej
doplniť značku – Daj prednosť v jazde + opraviť dopravnú značku osadenú v parku
na Riadku - viď obrázok č. 4
obrázok č. 4

Na záver bol dohodnutý termín kontroly – aktualizácie dopravného značenia v celej obci
dňa 28.4.2017

Zapísal : Meriačová Andrea
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