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Prítomní: Bača František Ing., Duffek Kornel, Ondrašíková Eva, Wernerová Eva Ing., Zeman Peter
Ing.
Neprítomní: Benko Jozef, Jakubec Bruno Mgr., Urbánek Marián MUDr.
Ospravedlnení: Kostolanská Danica
Program:
1. Úprava kriţovatky Vodárenská-Ţilinská-Mojmírová-Hoštáky
2. Bodona - obytná zóna Sever, plochy pre oddych, šport a rekreáciu
3. Podnety pre prácu MsZ,MsÚ,MsR
4. Rôzne
2.
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Komisia prerokovala úpravu kriţovatky Ţilinská-Mojmírová-Vodárenská a odporučila výsabnu ďalších
stromov v lokalite ako sprievodnu zelen novovzniknuteho parkoviska
K bodu 2 :
Členovia komisie boli informovaní o vlastníckych vzťahoch v lokalite Bodona – Sever a v záujme
vytvorenia podmienok na oddych, šport a relax pre obyvateľov novovznikajúcej obytnej časti navrhli
realizovať konkretne kroky k určeniu a získaniu vhodnej plochy./podmienky ziskania plochy do
vlastnictva mesta, podpora obyvatelstva, ramcova studia – nakres planovanej aktivity/
K bodu 3 :
Ing.Bača navrhol , aby v záujme ochrany ŢP a zdravých stromov v strednom veku ţivotnosti bola
prehodnotená a dočasne odloţená plánovaná výstavba okruţnej kriţovatky Radlinského-SasinkovaŠtúrova. Zlú dopravnú situáciu by bolo moţné vyriešiť zmenou organizácie dopravy a stavbu
realizovať aţ keď dreviny budú v zenite svojej ţivotnosti. Členovia komisie s návrhom súhlasili
a prijali uznesenie.
K bodu 4 :
Členovia komisie diskutovali o opakovanom vysychaní novovysadených stromov v tomto období
a navrhuju MsU-OZP kontrolu zabezpečenia dôkladnej zalievky v prvých troch rokoch po výsadbe zo
strany SMP Piešťany.
Uznesenia:
Číslo
47/2009

Bod
prg.
1

48/2009

2

49/2009

3

50/2009

4

Znenie
KOŢP berie na vedomie PD "Úprava kriţovatky Ţilinská Mojmírová-Vodárenská. V prípade moţnosti odporúča
doplniť výsadbu vzrastlých stromov.
KOŢP odporúča poţiadať o spätnú identifikáciu
parciel1552/1, 1551/1,1550/1,1549/1,1548/1 a 1547/1
vlokalite Bodona - Sever , za účelom získania parciel do
vlastníctva mesta na vytvorenie oddychovo-relaxačného
priestoru pre obyvateľov lokality Bodna.
KOŢP v záujme ochrany ŢP a zachovania zdravých stromov
navrhuje MsÚ dočasne odloţiť realizáciu okruţnej
kriţovatky Radlinského-Sasinkova-Štúrova a dopravnú
situáciu riešiť zmenou organizácie dopravy. V období
hospodárskej krízy tak mesto ušetrí finančné prostriedky na
iné projekty. Projekt bude vhodné realizovať aţ vtedy, keď
dnes zdravé stromy dosiahnu zenit svojej ţivotnosti. KOŢP
navrhuje stretnutie odborníkov v oblasti dopravy, ŢP a
mesta, vyhodnotiť situáciu po zmene v organizácii dopravy
a nájsť najvhodnejšie riešenie.
KOŢP ţiada vykonať obhliadku a vyhodnotiť zdravotný stav
agátov pri Dubovej. V časti od Orviskej cesty sú stromy
suché a ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku.

Adresát
MsÚ-RMM
MsÚ-RMM

MsÚ-RMM

MsÚ-RŢP

Termín
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51/2009

4

KOŢP ţiada zabezpečiť polievanie stomov vysadených v
posledných troch rokoch dva krát za týţdeň, aby sa
predchádzalo zbytočným škodám.

Zapísal: Baranovič

V Piešťanoch dňa: 12.5.2009
Schválil: Ing. Eva Wernerová

SMP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka,
ref.org.zabezpečenia, ref.majetku mesta, SMP,
ref.ŽP

