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Dátum konania :09.08.2010

Prítomní: Benko Jozef, Duffek Kornel, Ondrašíková Eva, Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Urbánek Marián MUDr., Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Bača František Ing., Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica
Program:
1. Prehľad ţiadostí o výrub drevín
2. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.Wernerová informovala, ţe stromy na Teplickej ul. sa budú rúbať z dôvodu rekonštrukcie. Výrub
bude po etapách v závislosti od realizácie výmeny vozovky. Navrhla zverejniť občanom nové riešenie
ulice aj s výsadbami. V diskusii bolo navrhnuté, aby autorka projektu sadových úprav na Teplickej ul.
– Ing. Švecová médiam predstavila nové výsadby a riešenia na Teplickej ul. Tieţ členovia komisie
ţiadajú ešte viac informovať o veciach s dopadom na ŢP v tlači a na www mesta.
K bodu 2 :
Členovia komisie upozornili opakovane na nedostatky : - úprava výsadieb na Priemyselnej ul.,
zasypanie jamy pred Domumom, ošetrenie nových výsadieb a ich ochrana pred autami resp.
krovinorezmi a ţiada vykonať nápravu. Tieţ upozornila na suché stromy v priestore medzi Krajinsou
cestou a Vajanského ul..
K bodu 3 :
Predsedkyňa komisie upozornila na znečistenie vstupu do mesta od severu po akcii na Dlhých kusoch.
Po hudobnom festivale bolo tri dni všade veľa odpadkov. Ţiada upozorniť obec Horná Streda na
zabezpečenie podobných akcíí.
Uznesenia:
Číslo
37/2010

Bod
prg.
1

38/2010

1

39/2010

2

40/2010

3

Znenie

Adresát

KOŢP ţiada širšiu informovanosť pre občanov voveciach
výrubov drevín a v oblasti ţivotného prostredia. Nové
riešenie vrátane nových výsadieb zverejniť v médiach.
KOŢO odporúča vyzvať Ing. Švecovú - autorku projektu
sadových úprav na Teplickej ul., k vyjadrenia pre média o
náhradných výsadbách na rekonštuovanej Teplickej ul.
KOŢP opakovane vyzýva na plnenie podnetov z
predchádzajúcich rokovaní : - úprava výsadieb na
Priemyselnej ul, zasypanie jamy pred Domumom, ošetrenie
nových výsadieb a ich ochrana pred autami resp.
krovinorezmi
KOŢP ţiada vyzvať obec Horná Streda, aby v budúcnosti
zabezpečila akcie na bagrovisku Dlhé Kusy tak, ţe sa
odpady nebudú nachádzať v širokom okolí a ani v k.ú. mesta
Piešťany

Zapísal: Legátová/Baranovič
V Piešťanoch dňa: 27.8.2010
Schválil: Ing.Wernerová

MsÚ , RŢP
RŢP
RŢP, SMP

RŢP

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

Termín

