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Dátum konania :25.04.2012

Prítomní: Galbo Peter Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština, CSc. Timotej Ing., Müller Peter
plk.Mgr., Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní: Gula Marián Ing.
Ospravedlnení: Štefka Ján
Hostia:
Program:
1. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1.Rôzne:
Ing.Mgr.Marcel Mihálik
- v súvislosti so zabezpečením kamerového systému Mestskej polície na území mesta Piešťany
predložil situáciu v rámci, ktorej boli zaznačené jestvujúce kamery Mestskej polície, návrh
umiestnenia nových kamier a situovanie už položených chráničiek v rámci mesta Piešťany,
s tým že prioritou je umiestnenie kamery na objekte KOCKA a pred železničnou stanicou,
- požiadal o doriešenie nedostatočného upozornenia na chodcov prechádzajúcich na zelený
signál cez MK A.Hlinku v križovatke Žilinská cesta – MK A.Hlinku pri odbočovaní vozidiel
zo Žilinskej cesty zo smeru od Bratislavy vpravo a požiadal o preverenie zeleného signálu pre
chodcov prechádzajúcich cez MK A.Hlinku, či pri odbočovaní vozidiel vľavo zo Žilinskej
cesty majú zelený signál, nakoľko sa stáva, že odbočujúce vozidlá musia dávať prednosť
chodcom prechádzajúcim cez tento priechod,
požiadal o zabezpečenie kontroly dopravného značenia osadeného v rámci vyznačenej
zóny zákazu státia a plateného parkovania, hlavne v súvislosti s parkovaním vozidiel v rámci
vnútroblokov a na Nálepkovej ulici v lokalite hotela Magnólia, kde nie sú vyznačené
parkovacie miesta a v týchto lokalitách parkujú vozidlá obyvateľov,
- upozornil na nutnosť nasvietenia priechodu pre chodcov na Bratislavskej ceste v lokalite
ulica Teplická,
MUDr.Marián Urbánek
- požiadal o zabezpečenie sprevázkovania zavlažovacieho systému v parku Sad A.Kmeťa
- požiadal o zabezpečenie polievania 3 ks borovíc, ktoré boli vysadené v lokalite kina
Beáta Palkechová
- predložila návrh riešenia priechodu pre chodcov na ulici Winterova v lokalite pred
Nemocnicou, v zmysle návrhu v prípade realizácie priechodu bude potrebné zrušenie 2
parkovacích miest v tejto loklaite,
- predložila návrh trvalého dopravného značenia v lokalite križovatky ulíc Kuzmányho –
Štefánikova – Nám.1.mája na ramenách križovatky, kde v súčasnosti je nedostatočné
dopravné značenie, na nedostatočné dopravné značenie v danej križovatke upozornil listom
p.Šugar, Topoľčianska 8 Banka.
Uznesenia:
Číslo
8/2012

Bod
prg.
1

9/2012

1

Znenie

Adresát

Termín

Komisia odporúča pokračovať v pripokládke chráničiek pre
mestskú políciu do výkopov rozkopávok a v rámci
rekonštrukcie komunikácií na území mesta v spolupráci s
mestskou políciou.
Komisia odporúča do rozpočtu mesta Piešťany zaradiť
položku "Nasvietenie priechodu pre chodcov na
Bratislavskej ceste medzi MK Teplická a Staničná".

Odbor správy

01/1900

Palkechová B.

12/2012
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Dátum konania :25.04.2012
Komisia neodporúča vyznačenie priechodu pre chodcov na
ulici Winterova v lokalite pri Nemocnici.

Palkechová B.

POZN.:
Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 26.04.2012
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc.
Prílohy:

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

04/2012

