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Dátum konania :03.10.2012

Prítomní: Gula Marián Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština, CSc. Timotej Ing., Urbánek Marián
MUDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Galbo Peter Ing., Müller Peter maj.Mgr., Štefka Ján
Hostia:
Program:
1. Výzva Komisie pre životné prostredie
2. Problematika parkovania na ulici A.Hlinku pre domom č.58 v Piešťanoch
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Výzva Komisie pre životné prostredie
Výzva Komisie životného proestredia sa týka nasledovných problematík:
- spoplatnenie verejných priestranstiev využívaných na parkovanie
- vykonávať postupné kroky pre výstavbu parkovacieho domu na území mesta Piešťany
- podporovať na území mesta cyklistickú dopravu vytváraním lepších podmienok
- pokračovať v ďalšom úseku cyklotrasy Dubová od hotela Váh po Teplickú ulicu
2. Problematika parkovania na ulici A.Hlinku pre domom č.58 v Piešťanoch
O problematike parkovania na ulici A.Hlinku v úseku pred obytným domom č.58 informovala
p.Palkechová. V súčasnosti vozidlá parkujú po oboch stranách komunikácie vrátane chodníka, ktoré je
jednosmerná. Vzhľadom na nedostatočné šírkové parametre komunikácie parkovaním vozidiel po
oboch stranách komunikácie dochádza k jej obmedzenému prejazdu. Dôvodom je absencia
parkovacích miest v danej loklaite. Parkovacie plochy je možné vybudovať na ploche zelene, ktorá sa
nachádza oproti obytnému domu. Na realizáciu parkovacích miest je potrebné schválenie finančných
prostriedkov v rámci rozpočtu mesta na spracovanie PD a samotnú realizáciu.
3.Rôzne
MUDr.Marián Urbánek
- žiada o urýchlené ukončenie rozkopávky vozovky ( chýba pokládka LA) na ulici Vodárenská
medzi ulicou Sadová a Mojmírova
- žiada o úpravy poklopov uličných vpustí na území mesta, konkrétne na ulici Sasinkova,
vzhľadom k tomu, že poklopy uličných vpustí majú pozdĺžne medzery v smere jazdy, čo
spôsobuje problém cyklistom pri prejazde,
Ing.Marián Gula
- žiada ukončovanie rozkopávok pokládkov LA v celej šírke chodníkov
Ing.Mgr.Marcel Mihálik
- v súvislosti s odstraňovaním vrakov na území mesta Piešťany predložil komisii návrh na
riešenie problemitky dopravy v rámci mesta a to prostredníctvom odťahovania vozidiel, ktoré
tvoria prekážku cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách.
Uznesenia:
Číslo
19/2012

Bod
prg.
1

20/2012

1

21/2012

2

Znenie
Komisia berie na vedomie "Výzvu Komisie životného
prostredia".
Komisia konštatuje, že navrhované problémy v predmetnej
výzve sú už riešené v schválených dokumentoch Mesta
Piešťany, t. Územný plán mesta, Územný generel dopravy,
PHSaRM.
Komisia odporúča do rozpočtu mesta na rok 2013 zaradiť
finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a
realizáciu parkoviska v lokalite ulica A.Hlinku pred
obytným domom č.58 v Piešťanoch.
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Dátum konania :03.10.2012
Komisia odporúča doplniť zásady o odstraňovaní vrakov na
území mesta Piešťany o možnosť odťahovania vozidiel,
ktoré tvoria prekážku cestnej premávky.

Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 04.10.2012
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc.
Prílohy:

Ing.Mgr.
Marcel
Mihálik

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora
prednostka MsÚ
organizačno- právne
členovia komisie

12/2012

