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Dátum konania :10.04.2012

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka, Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján
RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Hostia: Brna Juraj Ing., Palkechová Beáta
Tajomník komisie : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Systémové kroky pre riešenie statickej dopravy a ekologickej dopravy v meste
2. Informácia o povolených výruboch na verejných priestanstvách
3. Informácia o spracovávaní PD parkovísk na sídliskách .Trajan a Juh
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Na návrh predsedkyne komisie sa členovia komisie vyjadrili k moţnostiam riešenia problémov so
statickou dopravou na území mesta. Podkladom diskusie boli návrhy z iných miest na Slovensku, kde
prijali riešenia spoplatňujúce verejné priestory vyuţívané na parkovanie. Členovia komisie sa
prikláňajú k názoru hľadať legislatívne moţný spôsob spoplatnena verejných priestranstiev
vyuţívaných k parkovaniu a z takýchto príjmov potom rozširovať moţnosti parkovania napr.
budovaním parkovacích domov alebo podzemných garáţi. Pre kaţdú novú investíciu by malo byť
samozrejmosťou pri projektovej dokumentácii riešiť parkovanie v podzemných garáţach.
Členovia komisie tieţ súhlasili s názorom podporovať na území mesta cyklistickú dopravu vytváraním
lepších podmienok – rozšírením
siete cyklochodníkov, budovaním parkovísk pre bicykle –
zvyšovaním počtu stojanov na bicykle v meste.
K bodu 2:
K prehľadu výrubov na verejných priestranstvách za obdobie od 1.1 do 31.3.2012 bola vznesená
poţiadvka podrobnejšie informovať o výruboch, hlavne o riešení náhradnej výsadby v lokalite na
Rekreačnej ulici.
K bodu 3 :
p.Palkechová a Ing.Baranovič informovali o spracovávaní PD parkoviska pri ZŠ Scherera na
sídl.A.Trajan, členovia informáciu zobrali na vedomie.
Uznesenia:
Číslo
Bod
Znenie
Adresát
Termín
prg.
22/2012
1
KOŢP odporúča MsÚ hľadať moţnosti spoplatnenia MsÚ - RÚS
verejných priestranstiev slúţiasich na parkovanie tak, aby
boli v súlade s legislatívou a zohľadňovali počet áut na
jednu domácnosť.
23/2012
1
KOŢP odporúča podporovať rozvoj cyklistickej dopravy na
MsÚ - RÚS
území mesta rozšírením cyklistických trás a vybudovaním
miest pre stojany na bicykle.
24/2012
1
KOŢP navrhuje mestu vykonávať postupne kroky pre
MsÚ - RÚS
výstavbu parkovacích domov , prioritne v kritických
lokalitách , neriešiť statickú dopravu ďalším budovaním
parkovísk na sídliskách na úkor zelene.
25/2012
2
KOŢP berie informáciu o výruboch na verejných
MsU - RŢP
priestranstvách na vedomie a ţiada predloţiť podrobnú
informáciu o výsadbe 130 ks drevín v lokalite na
Rekreačnej ulici.
26/2012
3
KOŢP berie na vedomie informáciu o riešení parkoviska pri MsÚ - RÚS,
ZŠ Scherera na sídl.A.Trajan.
RŢP
Zapísal:Ján Baranovič
Rozdeľovník:členovia komisie, promátor,
viceprimátor, prednostka, ref. org.zab., RÚS
V Piešťanoch dňa: 20.4.2012
Schválil: Ing.Eva Wernerová

