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Dátum konania :17.04.2013

Prítomní: Galbo Peter Ing., Gula Marián Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština Timotej Ing. CSc,
Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní: Müller Peter maj.Mgr.
Ospravedlnení: Štefka Ján
Hostia: MUDr. Milan Gajdoš
Program:
1. Petícia za zmenu organizácie dopravy na Mojmírovej ulici v Piešťanoch
2. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Petícia za zmenu organizácie dopravy na Mojmírovej ulici v Piešťanoch
p.Palkechová predložila petíciu obyvateľov Mojmírovej ulice, ktorá sa týka zjednosmernenia tejto
komunikácie v úseku od Vodárenskej po Železničnú ulicu. Dôvodom žiadosti je vysoká frekvencia
premávky motorových vozidiel, pri vyhýbaní mnohé vozidlá vychádzajú na chodník, čím ohrozujú
chodcov, zlepšenie priechodnosti chodníka, nakoľko vozidlá parkujú čiastočne na chodníku
a zmenšenie prašnosti a hlučnosti.
2. Rôzne
MUDr.Gajdoš – predložil požiadavku na riešenie dopravnej situácie na tzv.starom trhovisku, kde
parkuje neustále množstvo vozidiel, napriek jestvujúcemu dopravnému značeniu v zmysle, ktorého
vjazd je možný len pre dopravnú obsluhu a parkovanie je umožnené len zásobovaniu v čase od 5.00
hod. do 10.00 hod., po uvedenom čase je v danej lokalite zakázané odstavenie vozidiel. Vzhľadom
k tomu, že dopravná situácia parkujúcimi vozidlami je neúnosná a je ohrozená bezpečnosť chodcov,
ktorí v značnej miere využívajú danú plochu na pohyb ( pešie prepojenie AUPARK – pešia zóna),
žiada o riešenie situácie a vykonávanie sústavnej kontroly dodržiavania jestvujúceho dopravného
značenia zo strany polície, resp. osadenie rampy alebo výsovného stĺpika, ktorým by sa obmedzil vjazd
do tejto lokality
Ing.Timotej Miština CSc. – obdržal žiadosť o realizáciu vodorovného dopravného značenia
parkvacieho miesta pre ZŤP, ktoré je označené len zvislým dopravným značením v lokalite Zavretý
kút
MUDr.Marián Urbánek – žiada na priechode pre chodcov situovaného v križovatke Žilinská –
Vodárenská – Hoštáky vyrezanie kríka a orezanie stromov do výšky cca 2,00 m
- upozornil na zlé riešenie cestnej svetlenej signalizácie pre chodcov cez Žilinskú cestu v križovatke
Žilinská a A.Hlinku
Ing.Peter Galbo – žiada zrušenie priechodu pre chodcov situovaného na Žilinskej ceste v križovatke
s MK Staničná a Teplická a osadenie zábradlia zamedzujúceho pohyb chodcov cez vozovku v tomto
úseku, nakoľko uvedený priechod pre chodcov je z hľadiska dopravy značne kolízny
Palkechová Beáta – infromovala o riešení krátkodobého parkovania v lokalite Winterova ulica pred
objektom nemocnice, zo strany Mesta Piešťany bola zaslaná Nemocnici A.Wintera n.o. požiadavka na
zabezpečenie parkovania vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci a sanitných vozidiel v dvornej časti
objektu nemocnice, kde sa nachádza chránená rampa, v priestore pred nemocnicou budú vytvorené
parkovacie miesta pre krátkodobé parkovanie max.15 min. v počte 7 miest a 3 miesta pre ZŤP
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Uznesenia:
Číslo
16/2013

Bod
prg.
1

17/2013

2

18/2013

2

19/2013

2

Znenie
Komisia odporúča zachovať súčasné dopravné riešenie na
ulici Mojmírova v Piešťanoch.
Komisia odporúča vykonávanie sústavnej
kontroly
dodržiavania jestvujúceho dopravného značenia v lokalite
tzv.staré trhovisko v Piešťanoch zo strany polície.
Komisia odporúča na priechode pre chodcov situovaného v
križovatke Žilinská – Vodárenská - Hoštáky vyrezanie
jestvujúceho kríka a orezanie stromov do výšky cca 2,00m.
Komisia odporúča zrušenie priechodu pre chodcov
situovaného na Žilinskej ceste v križovatke s MK Staničná
a Teplická a osadenie zábradlia zamedzujúceho pohyb
chodcov cez vozovku.

Adresát

Termín

Palkechová
Beáta

04/2013

Ing.Mgr.Marcel
Mihálik

04/2013

Referát ŽP

04/2013

Palkechová
Beáta

04/2013

POZN.:
Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 18.04.2013
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc.
Prílohy:

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

