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Dátum konania : 05.09.2018

Prítomní: Blašková Katarína PhDr., Bucko Marián, Hynek Michal Mgr., Macko Pavol Mgr., Streicher
Andrej Mgr.
Neprítomní: Müller Peter maj.Mgr.
Ospravedlnení: Noskovič Ladislav Ing.
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh dopravného riešenia parkoviska ulica Nálepkova v Piešťanoch
3. Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy - návrh umiestnenia zastávok
4. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.06.2018
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Otvorenie
Prítomných členov komisie privítal predseda komisie a členovia komisie schválili program
zasadnutia komisie v zmysle zaslanej pozvánky.
2. Návrh dopravného riešenia parkoviska ulica Nálepkova v Piešťanoch.
Predložený návrh dopravného riešenia parkoviska na Nálepkovej ulici rieši osadenie nového
rampového systému, pričom na vstupe budú osadené 2 vstupné rampy a na výstupe bude osadená jedna
výstupná rampa. Ďalej návrh rieši prístupovú komunikáciu k parkovisku, a to dvomi jazdnými pruhmi
v úseku pred objektom PERLA, pričom bude potrebné zrušenie zriadených parkovacích miest
vyhradených pre taxi. Stavebnými úpravami na ploche parkoviska sa zvýši celková kapacita parkoviska
o 50 parkovacích miest na 258 parkovacích miest.
3. Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy – návrh umiestnenia zastávok
p. Palkechová informovala o predloženom návrhu zastávok MAD na území mesta, ktoré boli
predložené spracovateľom projektu Optimalizácie MAD v meste Piešťany. V rámci predloženého
návrhu sú navrhnuté okrem jestvujúcich zastávok aj nové zastávky na území mesta pre zabezpečenie
obsluhy územia MAD a niektoré zastávky sú navrhnuté na zrušenie.
5. Rôzne
V rámci tohto bodu neboli predložené ani vznesené žiadne nové podnety, resp. materiály na
prerokovanie.
Uznesenia:
Číslo
23/2018

Bod
prg.
2

24/2018

3

Znenie
Komisia berie na vedomie predložený návrh dopravného
riešenia parkoviska ulica Nálepkova v Piešťanoch s
nasledovnými pripomienkami týkajúcimi sa osadenia
samoobslužných rámp:
- zabezpečenie obsluhy rámp v prípade poruchy zariadenia
- predĺženie doby prevádzky plateného parkovania
- riešiť prepojenie na Mestskú políciu na stálu službu
- riešiť
ovládanie rámp aj cez kamerový systém
- riešiť bezplatný vstup pre imobilných občanov
- v rámci parkoviska osadiť 2-3 ks automatov na platbu
parkovného
- v rámci parkoviska doplniť parkovacie miesto pre
nabíjaciu stanicu na elektromobily
Komisia berie na vedomie projekt optimalizácie mestskej
autobusovej dopravy - návrh umiestnenia zastávok.
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SMP –
p.riaditeľka
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Dátum konania : 05.09.2018
Komisia berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia
rozpočtu k 30.06.2018.

MsR, MsZ

POZN.:
Zapísal: Palkechová B.

V Piešťanoch dňa: 06.09.2018
Schválil: Mgr. Michal Hynek – predseda komisie
Prílohy:

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

09/2018

