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Dátum konania :07.05.2012

Prítomní: Jezerská Janka Bc., Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Kubo Vladimír
Hostia: Palkechová Beáta, Pobjecká Eva Ing., Vitková Jana Ing.arch.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Informácia o plnení uznesenia MsZ - financovanie správy o hodnotení v rámci obstarávania zmien
ÚPN mesta
žiadateľmi v lokalitách Heinola, Vážsky ostrov, Malá vrbina
2. Riešenie ekologizácie dopravy na území mesta
3. Výsadby na pešej zóne V Piešťanoch
4. Informácia o rozpracovanosti PD - parkoviská na sídl. A.trajan a Juh
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla jej predsedkyňa Ing. Eva Wernerová. Privítala hostí a odovzdala
im slovo.
K bodu 1 :
Ing.arch.Vitková informovala o uzneseniach MsZ prijatých k pripravovanej Zmene Územného plánu
mesta. Vysvetlila ďalší postup MsÚ a informovala o záveroch rokovaní so žiadateľmi o zmeny
v Územnom pláne mesta v lokalitách Heinola, Vážsky ostrov a Malá vrbina.
K bodu 2 :
Ing. Pobjecká a p. Palkechová vysvetlili prítomným členom komisie aktuálnu situáciu k uzneseniam
komisie č. 22,23 a 24/2012 týkajúcich sa statickej a cyklistickej dopravy (parkovacie domy, rozšírenie
cyklotrás, spoplatnenie parkovania na sídliskách). Situácia sa rieši v zmysle Generelu dopravy
a v závislosti od finančných prostriedkov, ktoré sú schválené v rozpočte mesta vždy pre aktuálny rok.
Z diskusie vyplynula potreba pokračovať v budovaní cyklotrasy pri potoku Dubová a tiež potreba
prieskumu verejnej mienky k navrhovaným riešeniam na sídliskách (parkovací dom, spoplatnenie
parkovania).
K bodu 3 :
Názor na výsadby kvetinových záhonov je značne individuálna záležitosť. P.Petrášovej je potrebné na
jej podnet odpovedať v zmysle stanoviska projektanta výsadieb na pešej zóne a stanoviska Služieb
mesta Piešťany vo veci zabezpečovania ich výsadieb a údržby.
K bodu 4 :
Ing.Baranovič informoval o aktuálnej situácii riešenia projektu Parkoviska na sídl.A.Trajan pri ZŠ na
ul. Scherera.
K bodu 5 :
- Komisia diskutovala o zámernom poškodení stromu na ul. A. Dubčeka a očakáva aktívny
prístup MsP v objasňovaní priestupku. V tejto súvislosti žiada opakovane prešetriť aj
poškodenie stromov pred poisťovňov ING na Kukučínovej ulici.
- Komisia po diskusii požiadala zverejniť platiteľov poplatku za psa v roku 2012 podľa ulíc
a čísiel vchodov a tiež zverejniť mapu rozmiestnenia košov na psie exkrementy
Uznesenia:
Číslo
27/2012

Bod
pr.
1

28/2012

3

29/2012

5

Znenie
KOŽP navrhuje vyňať územie Malej vrbiny zo Zmien a
doplnkov Územného plánu zrušením uznesenia MsZ
č.97/2011-E/9 a odporúča riešiť územie Malej vrbiny ako
samostatnú zmenu Územného plánu až na základe
konkrétneho zámeru majiteľov pozemkov.
KOŽP žiada predkladať na rokovanie komisie koncepciu
výsadieb kvetinových záhonov na verejných priestranstvách s
dostatočným predstihom ešte v zimnom období.
KOŽP navrhuje MsP zdokumentovať stav poškodenia stromu
pri MsKS na ul. A.Dubčeka a žiada navštíviť a získať
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MsÚ-RŽP

MsÚ-RŽP
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30/2012

5

Dátum konania :07.05.2012
stanovisko obyvateľov bytov, ktorí majú okná na fasáde domu
v smere k predmetnému stromu.
KOŽP žiada zverejniť mapu umiestnenia košov na psie
exkrementy a zoznam platičov poplatku za psa na www.
stránke mesta

Zapísal:Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 11.5.2012
Schválil:Ing.Eva Wernerová

MsÚ-RŽP

Rozdeľovník:členovia
komisie,primátor,viceprimátor,prednostka,
ref.org.zab.,MsP,RŽP,RÚS

