D OD AT OK

č. 1

K VZN mesta Piešťany č. 3/1998
Záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Piešťany

Číslo : 6/2001

Piešťany, 27. 4. 2001

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 2 zákona č. 237/2000 Z.z. vydáva tento dodatok k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Piešťany č. 3/1998, obsahujúci zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu
mesta Piešťany.

§1
Dodatok č. 1 doplňuje záväzné časti Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti so zmenami predmetnej
územno-plánovacej dokumentácie, vyplývajúcimi zo spracovania Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Piešťany. Zmeny ÚPN mesta Piešťany boli spracované na základe uzn. MsZ č. 168/2000.

§2
V rámci funkčného usporiadania územia sa v súvislosti so spracovaním Územného plánu centrálnej mestskej
zóny Piešťany mení funkčné využitie v zmysle prerokovania a schválenia u nasledovných plôch:
1. Lokalita bývalý Teplický cintorín – zmena časti plôch pre občiansku vybavenosť na plochy
verejnej
zelene
2. Lokalita pri hoteli „VICTORIA
zmiešané
centrálne

REGIA“ – zmena plochy pre verejnú zeleň na plochy

3. Lokalita Mestský park (pri súčasnom detskom oddelení NsP) – zmena plochy pre verejnú zeleň
na
plochy zmiešané centrálne

§3
V rámci usporiadania dopravy sa v súvislosti so spracovaním Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Piešťany mení nasledovné dopravné riešenie:
1. Zmena funkčnej triedy ulíc
Hollého
z C1 na B2
Vajanského
z C1 na C2
Štúrova
z C2 na C1
Kalinčiakova
z C1 na C2
Royova
z C1 na C2
Poštová
z C1 na C2
Nová ulica v mestskom parku je zrušená a nahradená Beethovenovou ulicou funkčnej triedy C3

2. Zmena kategórie komunikácií
Hollého
z MO
9,0/50 na MS

Krajinská
Záhradná
Sládkovičova
Radlinského
D. Tatarku
Sasinkova

z MS
z MS
z MS
z MS
z MS
z MS

16,5/70
9,0/60
14,0/50
14,0/50
14,5/60
16,5/50

na MS
na MS
na MS
na MS
na MS
na MS

9,0/50
-2-

13,0/50
9,0/50
9,0/50
9,0/50
9,0/50
12,0/50

3. Zmena rozsahu pešej zóny
- ruší sa prepojenie z priestoru súčasného mestského trhoviska na Námestie Slobody – do nárožia
VÚB a Slovenskej sporiteľne
- ruší sa pešia zóna na chodníku v Mestkom parku – od Vily Berlin k Hudobnému pavilónu

§4
Uvedené zmeny funkčného využitia územia a plôch sú v grafickej časti zdokumentované
samostatnými priesvitkami a výkresmi ako súčasť základného výkresu č. 9

§5

Zmeny dopravného riešenia sú v grafickej časti zdokumentované samostatným výkresom, ktorý je súčasťou
základného výkresu č. 10

§6
Na tomto dodatku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch
dňa 27.4.2001 uznesením č. 95/2001/f.
Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany nadobúda účinnosť dňa 30.5.2001.

Ing. Juraj C s o n t o s, v.r.
Primátor mesta Piešťany

