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Dátum konania :08.01.2014

Prítomní: Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština Timotej Ing. CSc., Müller Peter maj.Mgr., Štefka Ján,
Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní: Gula Marián Ing.
Ospravedlnení: Galbo Peter Ing.
Hostia:
Program:
1. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Rôzne
Palkechová Beáta
- predložila žiadosť obyvateľov tzv.starej Žilinskej cesty na vybudovanie čiastočnej bariéry, tak aby
nebolo možné motorovými vozidlami prechádzať cez túto cestu, zachovať len priechod pre chodcov,
prípadne vjazd autami pre priamo bývajúcich, ktorí majú z cesty vchod do domu. Dôvodom žiadosti je
vytvorenie bezpečného pohybu chodcov po danej komunikácii, nakoľko v danom úseku nie sú
vybudované chodníky a chodci, ktorí sa pohybujú po vozovke sú ohrozovaní vozidlami.
Ing. Miština Timotej CSc.
- predložil sťažnosť obyvateľky Vrbovskej cesty 145 na nedodržiavanie otváracích hodín pohostinstva
„Kanada bar“ a na hlučnosť zákazníkov tohto baru, ktorí v nočných hodinách odchádzajú z baru.
Štefka Ján
- požaduje zabezpečenie častejšej kontroly dodržiavania zákazu vjazdu nákladných vozidiel nad 12 ton
na Krajinskom moste v Piešťanoch, nakoľko často dochádza k jeho porušovaniu.
Uznesenia:
Číslo
1/2014

Bod
prg.
1

2/2014

1

3/2014

1

4/2014

1

Znenie

Adresát

Komisia neodporúča uzatvorenie komunikácie od križovatky
MK Hoštáky-Díčova po Žilinskú cestu tzv.stará Žilinská
cesta, problematiku odporúča riešiť osadením dopravného
značenia A14 "Pozor chodci".
Komisia odporúča požiadať Okresné riaditeľstvo PZ SR,
ODI Trnava o informáciu ohľadne nehodovosti na
komunikácii tzv.stará Žilinská cesta.
Komisia odporúča vykonávanie kontroly dodržiavania
otváracích hodín pohostinstva "Kanada bar" na Vrbovskej
ceste v Piešťanoch.
Komisia odporúča osloviť políciu o vykonávanie častejších
kontrol dodržiavania jestvujúceho dopravného značenia
zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 12ton na Krajinskom
moste v Piešťanoch

Zapísal: Palkechová B.

V Piešťanoch dňa: 10.01.2014
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc.

Termín

Palkechová
Beáta

03/2014

Palkechová
Beáta

01/2014

Ing.Mgr.Marcel
Mihálik

12/2014

Palkechová
Beáta
Ing.Mgr.Marcel
Mihálik

01/2014

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

