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Dátum konania :07.06.2010

Prítomní: Duffek Kornel, Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica, Ondrašíková Eva, Urbánek
Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Benko Jozef, Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Bača F František Ing.
Hostia: Palkechová Beáta
Program:
1. Územný generel dopravy mesta Piešťany
2. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1 :
Ing.arch.Vitková informovala o spracovanom a predloženom materiály Územný generel dopravy mesta
Piešťany. Vysvetlila stanovisko spracovateľa k pripomienkam komisie k spracovanému konceptua
a prezentovala navrhnuté riešenia. Komisia odporučila obstarať zmenu Územného plánu aj so závermi
spracovaného generelu dopravy.
K bodu 2 :
Členovia komisie diskutovali o zvýčenej intenzite nákladnej dopravy po Bratislavskej a Žilinskej
ceste, čím prichádza k ničeniu vozovky, zvýšeniu hlučnosti a prašnosti v jej okolí. Problémy vznikajú
na prechodoch pre codcov mimo svrtelných križovatiek. KOŽP odporúča stav riešiť v spolupráci so
správcom cesty.
K bodu 3 :
- KOŽP diskutovala o návrhu zmeny ÚPN CMZ - funkčného využitia plochy parkoviska pred OD
PRIOR. Komisia sa stotožnila v názore, že vhodné je zachovať plochu parkoviska so vzrastlými
stromami.
- Na iniciatívy p.Fanu KOŽP odporúča osadenie informačnej tabule v mestskom parku – lokalita
kŕmrnia vtákov a veveričiek.
Uznesenia:
Číslo
32/2010

Bod
prg.
1

33/2010

2

34/2010

2

35/2010

3

36/2010

3

Znenie

Adresát

KOŽP berie predložený materiál Územný Generel dopravy
na vedomie a do návrhov na uznesenia navrhuje doplniť :
E/ obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany v
súvislosti so spracovaným Územným generelom dopravy a
generelom zelene po schválení financií v rozpočte mesta

MsZ

KOŽP odporúča riešiť situáciu na prechode pre chodcov pri
OD Domoss svetelnou signalizáciou alebo znížením
rýchlosti prípadne iným spomaľovacím zariadením, pretože
prechod cez prechod je nebezpečný.
KOŽP odporúča riešiť prejazd kamiónov cez mesto po
Žilinskej a Bratislavskej ceste, pretože sa výrazne zvýšila
intenzita tohto druhu opravy.
KOŽP odporúča MsÚ zaoberať za návrhom zmeny
funkčného využitia plochy pred OD PRIOR (parkovisko) v
ÚPN CMZ tak, aby bolo zachované súčasné využitie.
KOŽP odporúča hľadať v rozpočte mesta na rok 2010
finančné prostriedky na informačnú tabuľu v mestskom
parku - lokalita kŕmenia vtáctva a veveričiek.

MsÚ - RÚS

Zapísal: Ján Baranovič

MsÚ - RÚS
MsÚ - RÚS
MsÚ - FO

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,

Termín
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viceprimátor, prednostka, ref.org.zab., RÚS,
FO,

V Piešťanoch dňa: 14.6.2010

