ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ve věci: Silnice II/489: Kašava, dopravní značení
Dne 20.4.2011 proběhlo jednání ve věci úprav dopravního značení (dále DZ) silnice II/489
v průtahu obcí Kašava. Jednání bylo svoláno obcí Kašava po dohodě s majetkovým správcem
silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (dále ŘSZK).
Jednání se zúčastnili: za obec Kašava starosta pan Josef Jarcovják a Jaroslav Holý, silniční
správní úřad Magistrát města Zlína ODaSH zastupovala Ing. Andrea Fusková, Policii ČR, DIZlín por. Zdeněk Kratochvíla, za ŘSZK se zúčastnil jednání provozně-technický náměstek ing.
Radek Berecka.
Po prohlídce inkriminovaného místa (v blízkosti křižovatky se silnicí III/4893) byl dohodnut
následující postup:
- hlavním důvodem žádosti obce je zvýraznění DZ v centru obce, zejména v místech
zvýšeného pohybu dětí přicházejících od ZŠ k autobusovým zastávkám,
- jako vhodné bylo doporučeno provést zvýraznění svislého dopravního značení (dále
SDZ) č. A12, případně provést nápis DĚTI na vozovce,
- dalším vhodným prvkem pro zklidnění dopravy je přesunutí některých stávajících SDZ,
- obec zadá zpracování návrhu úprav svislého i vodorovného DZ a vydání stanovení,
- v případě zvýraznění některých SDZ bude realizaci těchto značek financovat obec,
- ŘSZK zajistí přesuny a osazení nového DZ v terénu na vlastní náklady, předpokládaný
termín realizace prací je do 30. dnů od doručení stanovení DZ.
Dále bylo projednáno umístění dopravního zrcadla při výjezdu z místní komunikace (ulička ke
Křižkom) u RD č.p. 25 a vjezd k RD č.p. 145 ( ulička k Holým):
- v 1. případě bylo zástupcem Policie ČR doporučeno realizovat snížení výšky živého plotu
v rozhledových polích na 80 cm. Umístění zrcadla nebylo nedoporučeno, protože
nezajistí plynulé vyjíždění vozidel na silnici II/489,
- ve 2. případě Policie ČR s umístěním zrcadla souhlasí,
- jeho umístění bude součástí výše uvedené dokumentace změn SDZ jako samostatná
příloha.
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