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Dátum konania :07.06.2011

Prítomní: Jezerská Janka, Kubo Vladimír, Šmída Ján RNDr., Wernerová Eva Ing.,
Baranovič Ján Ing.- tajomník
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Stručková Eva Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.
Hostia: Konečná Petra Ing.arch.
Program:
1. Návrh na aktualizáciu územného plánu mesta
2. Parkovisko na sídlisku Adam Trajan
3. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.arch.Konečná informovala o štruktúre a obsahu pripraveného materiálu „Návrh na aktualizáciu
ÚPN mesta“. Odpovedala a vysvetľovala otázky členov komisie. Komisia po diskusii navrhla a prijala
pripomienky týkajúce sa plochy Malej Vrbiny, ktorá je významným miestnym biocentrom,
a odporúčania k plochám biocentier Váţsky ostrov, Homôlka a biokoridoru Kaluţa a ploche pri
sídl.A.Trajan. Navrhli doplniť lokalizáciu perspektívnych parkovacích domov pri sídl. AT a pri
Krajinskom moste.
K bodu 2 :
Členovia komisie v diskusii kladne hodnotili projekt riešenia parkovania na sídl.A.Trajan a ocenili
zakomponovanie výsadby drevín v rámci projektu.
K bodu 3 :
V súvislosti s riešením parkovania sa členovia komisie zaujímali o pokračovanie riešenia nedostatku
parkovacích miest na sídl.A.Trajan a Juh.
K bodu 4 :
Členovia komisie diskutovali aj o riešení parkovania v centre mesta a navrhli zadefinovať funkčné
vyuţitie plochy súčasného parkoviska na Nálepkovej ul. pre jej ďalšie vyuţitie.
Uznesenia:
Číslo
20/2011

Bod
prg.
1

Znenie
KOŢP po prerokovaní predloţený materiál „Návrh na
aktualizáciu územného plánu mesta Piešťany – obstaranie
zmien a doplnkov ÚPN mesta po jeho preskúmaní odporúča
schváliť
s
nasledovnými
pripomienkami
:
- v bode C/7 komisia ţiada zosúladiť regulatívy MÚSES s
funkčnou reguláciou v ÚP (územie vymedzené ako 3.7),
konkrétne regulatívy MÚSES priamo uviesť v textovej časti
funkčnej regulácie ÚP
-v bode C/9 komisia nesúhlasí s navrhovanou zmenou
v celom rozsahu územia a ţiada územie vyňať z materiálu
do termínu spracovania komplexnej analýzy genofondovej
plochy a biocentra, ktorá bude podkladom pre určenie hraníc
úpravy
plochy
MBC
Malá
Vrbina
/ ako podkladový materiál je spracovaný „Posudok na
miestne biocentrum Malá Vrbina“ – RNDr. Peter Tremboš
máj2011/.
- komisia navrhuje doplniť materiál o bod C/10 – obstaranie
zmeny funkčného vyuţitia plôch verejnej zelene v
ochrannom pásme dráhy na plochy občianskej vybavenosti

Adresát
MsZ
MsÚ - RÚS

Termín
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alebo plochy dopravnej infraštruktúry ( parkovací dom na
sídl.A.Trajan)
- v bode D(príloha č.2, bod 4) komisia v zmysle stanoviska k
bodu C/9 ţiada plochu MBC Malá Vrbina vyňať z materiálu
a pri plochách MBC Homôlka a MBK Kaluţa súhlasí so
stanoviskom MsÚ Piešťany neakceptovať návrhy na zmeny
ÚP

21/2011

2

22/2011

3

23/2011

4

KOŢP k predloţenému projektu "Parkovisko na sídlisku
A.Trajan
po
diskusii
navrhla
:
- doplniť do projektu pouţitie netkanej textílie pri výsadbe
kríkov
- na základe konzultácie s autorom PD parkoviska zachovať
plochu v juhovýchodnom rohu ako plochu zelene s
výsadbou drevín
KOŢP ţiada na najbliţšie rokovanie predloţiť informáciu o
riešení projektu rozšírenia parkovacích miest na sídliskách
A.Trajan a JUH
KOŢP v úvislosti s riešením parkovania v centre mesta
navrhuje riešiť fukčné vyuţitie územia parkoviska na
Nálepkovej ul. ako polyfunkciu s dôrazom na parkovanie vybudovanie parkovacieho domu.

MsÚ - RMM

MsÚ - RÚS
MsÚ - RÚS

POZN.:
Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 10.6.2011
Schválil: Ing.Eva Wernerová

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref. Org.zab., RMM,
RÚS

