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Dátum konania : 07.03.2018

Prítomní: Blašková Katarína PhDr., Hynek Michal Mgr., Macko Pavol Mgr., Müller Peter maj.Mgr.,
Streicher Andrej Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Bucko Marián, Noskovič Ladislav Ing.
Hostia: PaedDr. Ing.Mihalik Marcel
Program:
1. Otvorenie
2. Parkovisko sídlisko JUH 8.mája
3. Rozšírenie parkovacích miest Ružová ulica
4. Štúdia "Prepojenie Lodenica - peší a cyklistický chodník, parkovanie a rozšírenie komunikácie"
5. Rekonštrukcia plynovodov v meste Piešťany
6. Výstavba termálneho parku a hotela - THERME PARK Piešťany - časť dopravné riešenie informácia
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013
o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany
8. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2017
9. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Otvorenie
Prítomných členov komisie privítal predseda komisie Mgr. Hynek ačlenovia komisie schválili
program zasadnutia v zmysle zaslanej pozvánky.
2. Parkovisko sídlisko Juh 8.mája
K predloženému materiálu predložila informáciu p. Palkechová. Návrh rieši parkovacie miesta
v loklaite ulice 8.mája za obytnými domami ( v severnom smere zelená plocha medzi Krajinskou
cestou a obytnými domami)
s napojením parkovacích miest z MK Komenského. Realizáciou
parkovacích miest sa v danej lokalite zvýši kapacita o cca 55 parkovacích miest.
3. Rozšírenie parkovacích miest Ružová ulica
Rozšírenie parkovacích miest v lokalite Ružovej ulice je navrhované v dvoch etapách, a to:
- I.etapa rieši parkovacie miesta pri trafostanici, ktoré sú situované do jestvujúcej zelene,
pričom sa vytvorí 9 kolmých parkovacích miest,
- II. etapa – komplexný návrh parkovacích plôch v úseku od Kupeckého ulice po radové
garáže.
4. Štúdia “Prepojenie Lodenica – peší a cyklistický chodník, parkovanie a rozšírenie komunikácie”
Predložená dokumentácia rieši územie Lodenice v úseku od parkoviska pred Autocampingom,
pred areálom TJ Sĺňava až po potok Dubová - prepojenie medzi jestvujúcimi cyklistickými a pešími
chodníkmi situovanými popri rieke Váh a jazere Sĺňava – Kolokruh. V danom území je navrhované
situovanie cyklistického a pešieho chodníka, situovanie parkovacích plôch a rozšírenie jestvujúcej
komunikácie. V rámci dokumentácie spracované 3 varianty riešenia.
5. Rekonštrukcia plynovodov v meste Piešťany
V roku 2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. bude realizovať v rámci mesta Piešťany
rekonštrukciu plynovodov v uliciach Winterova- pešia zóna, Nálepkova a Dubová. Termíny realizácie
rekonštrukcie plynovodov sú nasledovné: ulica Winterova – pešia zóna február – máj 2018, ulica
Nálepkova august – október 2018 a ulica Dubová od 15.03.2018 do 30.06.2018.
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6. Výstavba termálneho parku a hotela – THERME PARK Piešťany – časť dopravné riešenie
p. Palkechová predložila zámer realizácie dopravného riešenia v súvilosti so stavbou THERME
PARK Piešťany, a to: novonavrhované parkovisko o kapacite 498 parkovacích miest s prístupom z MK
Rekreačná, rozšírenie prístupových miestnych komunikácií Rekreačná a Hlboká na potrebné
parametre v zmysle schváleného UPN mesta Piešťany, riešenie križovatky MK Rekreačná a Hlboká
ako okružnej križovatky, riešenie prístupu pre peších aj cyklistov s prepojením na jestvujúce pešie
a cyklistické chodníky a riešenie odstavovania autobusov vytvorením odstavného pruhu popri MK
Rekreačná.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o
určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany
8. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2017
O predložených materiáloch bod 7 a 8 informoval členov komisie náčelník Mestskej polície Piešťany.
9. Rôzne
p. Palkechová – predložila požiadavku obyvateľov Vajanského ulice v úseku od Hollého po parkovisko
pri Nitrianskej ulici, ktorá sa týka zmeny dopravného značenia na tejto komunikácii, z ktorej bude
jednoznačne jasné, kto môže v danom úseku komunikácie parkovať. V súčasnosti je na Vajanského
ulici v danom úseku osadené dopravné značenie “Zákaz zastavenia” s dodatkovou tabuľkou “Okrem
držiteľov identifikačnej karty”, pričom boli vydané identifikačné karty Vajanského ulica . Takéto
označenie nie je jednoznačné, nakoľko identifikačná karta je okrem uvedenej karty napr. aj občiansky
preukaz.
Uznesenia:
Číslo
1/2018

Bod
prg.
2

2/2018

3

3/2018

3

4/2018

4

5/2018

5

6/2018

5

7/2018

5

8/2018

6

9/2018

7

Znenie

Adresát

Termín

Komisia odporúča dopracovanie projektu "Parkovisko v
lokalite JUH - 8.májav Piešťanoch" v rozsahu podľa
predloženého návrhu.
Komisia odporúča realizáciu parkovacích miest v zmysle
predloženej PD " Rozšírenie parkovacích miest Ružová ulica
Piešťany" – Ietapa.
Komisia súhlasí s návrhom parkovacích miest v zmysle
štúdie " Rozšírenie parkovacích miest Ružová ulica
Piešťany" - II.etapa.
Komisia odporúča riešiť "Prepojenie Lodenica - peší a
cyklistický chodník, parkovanie a rozšírenie komunikácie v
Piešťanoch" v zmysle variantu "A".
Komisia odporúča pri rozkopávke ulice Nálepkova z dôvodu
rekonštrukcie plynovodu, dopravu regulovať oprávnenými
osobami.
Komisia odporúča osloviť TAVOS a.s. ohľadne prípadnej
opravy, resp. rekonštrukcie ich siete ( vodovod
a kanalizácia) na ulici Dubová, nakoľko komunikácia bude
rozkopaná z dôvodu rekonštrukcie plynovodu a bude
následne zrealizovaná
povrchová úprava celej šírky
komunikácie.
Komisia berie na vedomie informáciu o rekonštrukcie
plynovodov v meste Piešťany.
Komisia berie na vedomie informáciu ohľadne výstavby
termálneho parku a hotela - THERME PARK Piešťany časť dopravné riešenie.

Ing.Marian
Findrik

03/2018
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03/2018
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Beáta
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Beáta
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Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia

MsR, MsZ

03/2018

03/2018
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10/2018

8

11/2018

9

Dátum konania : 07.03.2018
mesta Piešťany , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2013 o
určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej
polície mesta Piešťany schváliť.
Komisia berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej
polície Piešťany za rok 2017.
Komisia navrhuje odstránenie dodatkovej tabuľky na ulici
Vajanského v Piešťanoch.

MsR, MsZ

03/2018

Beáta
Palkechová

03/2018

POZN.:
Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 08.03.2018
Schválil: Mgr. Michal Hynek – predseda komisie
Prílohy:

Rozdeľovník:
primátor mesta
zástupca primátora
prednosta msÚ
oddelenie právnych a klientských služieb
členovia komisie

