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Prítomní: Benko Jozef, Duffek Kornel, Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica, Ondrašíková Eva,
Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Bača František Ing., Zeman Peter Ing.
Hostia: Palkechová Beata
Program:
1. Prerokovanie variantov riešenia Územného generelu dopravy
2. Podnety pre prácu Msr, MsZ a MsÚ
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová, predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
P.Palkechová z úseku dopravy na referáte územnej správy informovala prítomných o dvoch variantoch
návrhov riešenia územného generelu dopravy. Opísala rozdiely v spracovaných variantoch a poukázala
na problematické resp. variantné riešenia dopravy.
Členovia komisie diskutovali k jenotlivým problémom a uzniesli sa na stanoviskách zhrnutých
v uznesení komisie.
K bodu 2 :
Členovia komisie diskutovali o výsadbách zelene v meste o nedostatku plôch na výsadby v zastavanom
území a moţnostiach získať finančné náhrady za zábery zelene.
Uznesenia:
Číslo
66/2009

Bod
prg.
1

Znenie
KOŢP k navrhovanému variantnému riešeniu niektorých
problémov v dokumente Územný generel dopravy prijala
nasledovné uznesenie:
1. Preloženie cesty I/61. KOŢP odporúča riešenie podľa
variantu 2 - za ţelezničnú trať s pripomienkou zapracovania
návrhu vybudovania miestnej komunikácie od Orviskej
cesty po autobusovú stanicu ešte pred ţelezničnou traťou.
Riešenie navrhnuté vo variante 1 bolo odmietnuté občanmi
sídliska A.Trajan a neschválilo ho ani MŢP SR pri
posudzovaní zámeru Juţného obchvatu a uloţilo spracovať
iné varianty riešenia.
2. Vnútorný okruh okolo centra mesta. KOŢP nesúhlasí s
návrhom komunikácie cez okraj mestského parku okolo
futbalového štadióna k hotelu Slovan, z dôvodu, ţe zábery
zelene a atakovanie územia parku automobilovou dopravou
nie je na ploche parku prípustné. Meštiansku ulicu odporúča
ponechať obojsmerne prejazdnú. Napojenie okruhu na
Krajinskú cestu odporúča komisia podľa variantu 2 t.j.
zjednosmerniť ulice Hollého a Záhradná.
3. Doprava v centre mesta. Rázusovú ulicu ponechať
uzatvorenú tak ako v súčasnosti, rovnako ponechať
jednosmernú premávku na ulici Pod Párovcami.
4. Parkoviská a Garáže. KOŢP odporúča návrhy parkovísk
a garáţi na Nálepkovej ulici, Školskej ulici , pod ihriskom
Gymnázia na Šafárikovej ulici, vo dvore na Royovej ulici
a aj na ul.Winterova pred kinom Fontána s podmienkou, ţe
garáţe budú celé pod úrovňou terénu. Komisia súčasne
navrhuje
vybudovanie
podzemných
garáţi
alebo
parkovacích domov na súčasných parkoviskách pri OD Prior
a pred futbalovým štadiónom. S návrhmi parkovania v
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67/2009

2

68/209

2

lokalitách pod Prírodným kinom, na bývalom Teplickom
cintoríne na Štúrovej ulici a na okraji parku na ulici Pod
Párovcami KOŢP nesúhlasí z dôvodu, ţe ide o parkové
plochy a ţiada ich takto zachovať.
5. Cyklistické trasy. KOŢP ţiada v rámci Územného
generelu dopravy spracovať návrh cyklistických trás v meste
a vymodelovať situáciu odľahčenia automobilovej dopravy
v závislosti od rozvoja cyklistickej dopravy.
KOŢP navrhuje pripraviť zmenu VZN o zeleni v súvislosti s
moţnosťou získania finančnej náhrady za zábery zelených
plôch a výruby drevín na území mesta, ktorá môţe byť
vyuţitá na rôzne ciele súvisiace so zeleňou v meste.
,
KOŢP navrhuje hľadať na území mesta nové plochy zelene,
ktoré by boli perspektívne na zaloţenie nových parkových
plôch v meste, preveriť moţnosti výsadby na berme Váhu
nad Krajinským mostom a na pravom brehu Dubovej
v úseku Lodenica – Drahovce.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 14.10.2009
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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MsÚ- RŢP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
zástupca primátora, prednostka RÚS,
ref.org.zabezpečenia

