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Dátum konania :04.10.2011

Prítomní: Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Šmída Ján RNDr.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.
Program:
1. LIDO ostrov ľuďom -workshop, informácia
2. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.Wernerová informovala o prebiehajúcom workshope študentov , ktorý sa týka lokality Lida
a pozvala prítomných na vyhodnotenie prác študentov, ktoré sa uskutoční 15.10.2011 v PIC o 9.00 hod.
Práce študentov budú následne od 11,00 hod vystavené verejnosti na Kolonádovom moste.
V súvislosti s obhliadkou terénu na Váţskom ostrove od Lida aţ po „ţelezný most“ bolo konštatované,
ţe prichádza k ničeniu vegetácie regionálneho biocentra a z diskusie vyplynula potreba preveriť
aktivity v tomto území.
K bodu 3 :
Tajomník komisie predloţil prítomným Zoznam schválených výrubov stromov na verejných
priestranstvách od 1.7 do 30.9, ktorý bude súčasťou materiálov na rokovanie MsZ (pravidelná
štvrťročná informácia). Vsúvislosti s touto problematikou sa diskutovalo o prestárlych drevinách na
sídliskách a o informovanosti občanov vo veci výrubov a výsadieb drevín na sídliskách
Bc.Jezerská otvorila tému problematiky starostlivosti o náhradné výsadby zo strany investorov
a dodávateľov stavieb. Starostlivosť po výsadbe sa zanedbáva a výsledkom sú suché dreviny.
V diskusii sa hľadali riešenia zabezpečenia starostlivosti prípadne finančnej náhrady zo strany
investorov, za ktorú by starostlivosť zabezpečilo mesto.
Uznesenia:
Číslo
Bod
Znenie
Adresát
prg.
30/2011
1
KOŢP ţiada z dôvodu ničenia vegetácie v lokalite MsÚ – RÚS
Regionálneho biocentra Váţsky ostrov preveriť zo strany
MsÚ nasledovné :
MsÚ - RŢP
- oprávnenie budovania oplotení pozemkov
- oprávnenie vykonávať poľnohospodárske aktivity
- oprávnenie budovať stavby
- dodrţiavanie regulatívov ÚP v danom území ("za
ţelezným mostom")
31/2011
3
KOŢP navrhuje v súvislosti so stavom zelene na sídliskách SMP
nasledovné :
- riešiť postupne obnovu starých výsadieb – rekonštrukcia MsÚ - RŢP
zelene
- spracovať a vydať osvetovo-informačný materiál o
výruboch a výsadbách drevín na území mesta
- preveriť moţnosti realizácie náhradných výsadieb v
poľnohospodárskej krajine
32/2011
3
KOŢP odporúča vo veci zabezpečenia náhradných výsadieb MsÚ – RMM
na území mesta nasledovné :
- zaviazať investorov resp. dodávateľov stavieb uţ v MsÚ - RŢP
podmienkach verejnej súťaţe a v zmluve o dielo k
starostlivosti o vysadené dreviny a trávniky po dobu 3 rokov
- spracovať návrh - postup pri vykonávaní náhradnej
výsadby na území mesta vo variante finančnej náhrady ,
ktorou by disponovalo mesto – odbor ŢP , obsiahnutého vo
VZN mesta Piešťany o zeleni.
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V Piešťanoch dňa: 7.10.2011
Schválil : Ing. Eva Wernerová

Dátum konania :04.10.2011
Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref.org.zab., RŽP,
RÚS, RMM, SMP

