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Dátum konania :13.04.2010

Prítomní: Bača F František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Ondrašíková Eva, Urbánek Marián
MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica
Hostia: Ing.Chmelo
Program:
1. Cesta II/499-južný obchvat Piešťan
2. Informácie o výruboch drevín na verejných priestranstvách
3. Informácia o príprave obstarania služby "Vývoz komunálneho odpadu"
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ,MsR a MsZ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa Ing.Werrnerová.
K bodu 1 :
Prítomní členovia sa oboznámili s navrhovanými variantami riešenia južného obchvatu a boli
informovaní o stanoviskách referáru ŽP a referátu územnej správy. Nakoľko sa problematika obchvatu
dotýcka chráneného areálu Sĺňava niektorí členovia oslovovili odborníkov v oblasti ochrany prírody
a tiež bol k prerokovaniu riešenia južného obchvatu mesta bol prizvaný Ing.Chmelo-odborník v oblasti
projektovania dopravných stavieb, ktorý odpovedal na otázky členov komisie. K jednotlivým
variantom sa diskutovalo a následne členovia komisie hlasovali po jednotlivých úsekoch za jednotlivé
varianty.
K bodu 2 a 3:
Členovia komisie mali písomní materiál k obom bodom, ktorý mal informatívny charakter. Diskusia
k týmto bodom nebola a nebolo prijaté žiadne uznesenie.
K dodu 4 :
P. Benko informoval o záume občanov o možnosť využitia termálnej vody pre areál plánovaného
kúpaliska.
K bodu 5 :
- Ing.Baranovič informoval o procese posudzovania strategického dokumentu "Zmeny a doplnky
09/2010 Územného plánu mesta Piešťany (rozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie Vážsky
ostrov), ktorrý prebieha v súčasnosti. Komisia prijala uodporúčajúce znesenie.
- Ing.Wernerová informovala o úmysle podať MsZ návrh na odvolanie tých členov komisie, ktorí sa
dlhodobo nezúčastňujú rokovaní komisie.
- p.Duffek informoval
o rokovaní so zástupcami rybárov vo veci obmedzenia lovu rýb pod kolonádovým mostom.
Uznesenia:
Číslo
22/2010

Bod
prg.
1

Znenie
Väčšinou hlasov odporučila Komisia pre ochranu ŽP
nasledovné varianty :
1.úsek - 4.variant , ktorý
- bude pravdepodobne finančne menej náročný
ako č. 2
- nerozdeľuje poľnohospodársku plochu na západ
tak zásadným spôsobom , ponecháva ju ucelenú i pre
prípadné iné zámery v budúcnosti
- vytvára medzi cestou a železnicou pás , ktorý
spĺňa zámery zo Stratégie mesta Piešťany – vytvoriť
izolačný zelený plášť zo západnej strany mesta, ktorý bude
chrániť mesto pred severozápadným prúdením a súčasne
izolovať cestné teleso od obytnej zóny sídliska Adam Trajan
- otvára možnosť zásadného riešenia

Adresát
MsZ

Termín
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dopravnej situácie vytvorením nadúrovňovej križovatky
pred železničnou traťou, ktorej 4-é rameno severným
smerom by bolo do budúcna základom pre preložku cesty
I/61 a bolo v dopravnom koridore so železnicou v dostupnej
vzdialenosti aj pre vnútromestskú dopravu , ktorá bude túto
cestu používať v prevažujúcej miere
2. úsek - za najvhodnejší považuje komisia 1. variant
mosta na betónových pilieroch, ktorý bude popri ostatných
negatívach nadúrovňových objektov najmenej bolestivým
variantom pre krajinu, jej prirodzenú panorámu, biotu a
chránené územie. Tento názor podporil aj RNDr. Klescht
ako riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty, kam spadá
ochrana územia Sĺňavy a zoológ Ing. Vician z TU Zvolen vo
vzťahu k migrácii vtáctva nad tokom Váhu. Zvýšenie
atraktivity premostenia v krajinnej scenérii a jeho tvarovú
výnimočnosť odporúčame dosiahnuť vhodným dizajnom
mostného telesa a doplniť túto vizualizáciu v ďalšomk
stupni spracovania dokumentácie.
3. úsek -odporúčame variant č. 1, ktorý je už dnes
súčasťou navrhovaného riešenia územia v územnom pláne
obce Banka

23/2010

5

24/2010

5

25/2010

5

KOŽP odporúča, aby strategický dokument "Zmeny a
doplnky 09/2010 Územného plánu mesta Piešťany
(rozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie Vážsky ostrov)
bol posudzovaný v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
KOŽP odporúča Ing.Wernerovej predložiť MsZ návrh na
odvolanie tých členov komisie, ktorí sa dlhodobo
nezúčastňujú rokovaní.
KOŽP zobralo na vedomie informáciu o rokovaní so
zástupcami rybárov vo veci obmedzenia lovu rýb pod
kolonádovým mostom.

MsÚ-RŽP

MsZ

POZN.:
Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 14.4.2010
Schválil: Ing.Eva Wernerová

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

