Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Komise Rady města Pohořelice

Zápis
z jednání komise dopravní ze dne 26.5.2020
Čas:

15:00 hod.

Místo:

zasedací místnost na MěÚ Pohořelice

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Bc. Miroslav Novák
Program:
1) garáže Šumická
2) úpravy komunikace Mlýnská, Brněnská
3) cyklostezka Šumický potok
4) chodníky Znojemská
+ ostatní návrhy členů komise
1) garáže Šumická
Místostarosta Mgr. Pařil informoval o plánované výstavbě zděných garáží na ulici Šumické. Jedná se o lokalitu stávajících garáží. Postavena by měla být ucelená řada garáží za
zahradami domů. V plánu jsou tři bloky vždy po osmi garážích. Rozpočtová cena činí 500.000 Kč na jednu garáž bez pozemku. Pro realizaci výstavby je nutná překládka
vodovodního potrubí a řešení přívodu elektřiny.
Diskutovalo se o možnostech výstavby a prodeje garáží potencionálním zájemcům. Vzhledem k vysoké rozpočtové ceně a dalším nezbytným nákladům bylo navrženo prověřit
možnost výstavby z prefabrikovaných garáží a také poptat reálnou cenu za zděnou stavbu. Po vypočítání skutečné ceny za garáž (včetně pozemku, překládek aj.), by bylo vhodné
udělat průzkum mezi občany, zda by za tyto ceny byly garáže prodejné.
Diskutovala se i možnost individuální výstavby. Zde je ovšem vysoké riziko nedodržení stavebních rozměrů. Pak by se mohlo stát, že např. mezi dvěma garážemi nebude dostatek
místa pro stavbu.
2) úpravy komunikace Mlýnská, Brněnská
Město připravuje výstavbu krátkého úseku komunikace na ulici Brněnské – od obchodu potravin po mostek směrem k zahrádkářské kolonii. Proběhne i rekonstrukce mostku.
Plánované ukončení akce je do 31. 7. 2020. Dodavatel IS Hodonín.
Dále proběhne položení živičného povrchu na konci ulici Mlýnské směrem k Mlýnskému náhonu. Termín realizace 31. 7. 2020, IS Hodonín. Ing. Šár informoval, že v této lokalitě
odbor dopravy plánuje osazení komunikací novým dopravním značením.
3) cyklostezka Šumický potok
Město Pohořelice podalo žádost o dotaci na vybudování parkové plochy v nově budované lokalitě U Kasáren. Podél Šumického potoka město plánuje vybudovat cyklostezku, která
propojí ulici Znojemskou a Vídeňskou a dále napojení na stezku do průmyslové zóny. Realizace je podmíněna získáním dotace.
4) chodníky Znojemská
V souvislosti s budováním okružní křižovatky město plánuje opravu povrchu chodníku na ulici Znojemské po pravé straně směrem na Znojmo, a to od okružní křižovatky po
křižovatku U Cihelny. Firma E.ON bude pokládat rozvody elektřiny pod chodník.
Strana od Znojma - od křižovatky Rybářská po křižovatku Družstevní, nemá konkrétní plán zpevnění povrchu. Město navrhuje jako jednu z možností vybudování cyklostezky.
K tomuto bodu proběhla diskuze bez jednoznačného závěru. Někteří členové dopravní komise nepovažují cyklostezku za nejvhodnější řešení.
5) Ostatní návrhy a připomínky
Mgr. Pařil informoval o plánované výstavbě okružní křižovatky. V pátek 30. 5. 2020 bude ukončeno výběrové řízení. Stavba je naceněna na 34 mil. Kč. Po ukončení stavebních prací
bude dílo předáno Správě a údržbě silnic. Předpokládaný termín dokončení 30. 11. 2020.
Parkování kamionů ve městě. Dopravní komise doporučuje pokračovat ve vyjednávání s CTP o možnosti zřízení parkoviště pro kamiony v průmyslové zóně. V současnosti jezdí
kamiony parkovat na parkoviště DHL na ulici Loděnické. Tím dochází k dalšímu dopravnímu zatěžování centra města.
Úprava městské zeleně. Městská zeleň brání řádnému výhledu do křižovatky při výjezdu z ulice U Cihelny (restaurace Kašpárek) na Znojemskou.
Zapsal: Mgr. Vít Hrabina

Předseda komise: Vlastimil Langer
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