Statutární město Děčín
Zápis 6/2017
z jednání dopravní komise ze dne 27. 11. 2017, zasedací místnost ČVUT
Přítomni: Ing. Jiří Aster, Ing. Josef Kalivoda, p. Jiří Málek, Ing. Miroslav Ouzký
Hosté: Mgr. Marie Blažková, Ing. Přemysl Mička, Vítek Ježek (Rekola Bikesharing s. r. o.),
Mgr. Jiří Veselý, Ing. Martina Štajnerová, Otto Chmelík, Zdeněk Říha, Mgr. Hana Cermonová
Omluveni: pí Šárka Zimová Dostálová, p. Jaroslav Foldyna, Ing. Martin Weiss, Ing. Ondřej
Smíšek
Nepřítomni: p. Stanislav Pfleger, p. Jiří Fliegel

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezence a uvítání, schválení programu
Prezentace a diskuse k bikesharingu (host společnosti Rekola Bikesharing s. r. o.)
Kontrola úkolů
Informace o momentálním stavu řešení dopravních staveb v okrese Děčín
Různé

1. Přítomné přivítal předseda dopravní komise (dále jen DK) p. Aster, DK schválila program
jednání.
2. Prezentace společnosti Rekola Bikesharing s. r. o.
Prezentace na tomto odkaze:
https://www.dropbox.com/s/we7x09ly168c6yu/Rekola_testovaci_provoz.pdf?dl=0
3. Kontrola úkolů




Zajištění úpravy intervalu semaforu u hlavního nádraží: bude provedena změna cyklu.
Navýšení času pro průjezd automobilů.
o Interval prověřen, je zde brán zřetel na průjezd z ulice Prokopa Holého.
Předání bakalářské práce „Optimální využití stávající regionální železniční trati č. 132“
kompetentní osobě ČVUT k převedení do elektronické podoby a následná distribuce
na členy DK.
Zaslání materiálu ke Kozí dráze.

4. Informace o momentálním stavu řešení dopravních staveb v okrese Děčín
 Kozí dráha: probíhá akce rušení regionálních tratí, které nejsou využívány. Ze strany
SŽDC jsou definovány náklady na údržbu tratě a je třeba vyjádření kraje o dalším
neobjednávání pravidelné dopravy na této trati. Na zaslaný dopis na kraj ze strany
HSRD nebylo doposud odpovězeno - p. Aster zaurguje.
 Ovčí můstek: V současné době by mělo probíhat betonování. Je potřeba prověřit
průchod pro pěší, informace o jeho zamezování – Ing. Mička prověří.
 Vilsnická spojka: v průběhu prosince, by mělo být uskutečněno částečné zprovoznění
(dle počasí).
 Přivaděč: odhad rozhodnutí o volbě varianty v roce 2018.

Statutární město Děčín

5. Různé
 Po dokončení Vilsnické spojky přijde na řadu ulice Teplická, která bude opravována
v hloubce až cca 7 metrů.
Úkoly:
Ing. Přemysl Mička
- prověření průchodu pro pěší na Ovčím můstku.
Ing. Jiří Aster
- zaslání komisi informaci ŘSD ohledně mostu Černého Kladna.
- zaurgování odpovědi na dopis, který byl zaslán na kraj ohledně Kozí dráhy.
Mgr. Marie Blažková
- zaslat na generálního ředitele SŽDC pana Ing. Surého žádost o řešení přístupu do
průmyslové zóny Staré město.

Další schůzka:

další termín jednání bude upřesněn (předpoklad: leden)

Zapsala:

Ing. Kateřina Najbrtová v. r.

Schválil:

Ing. Jiří Aster v. r.

