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Dátum konania :04.06.2014

Prítomní: Galbo Peter Ing., Gula Marián Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština Timotej Ing. CSc.,
Müller Peter maj.Mgr., Štefka Ján, Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení:
Hostia: Ing.Hlaváčová Jana
Program:
1. Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013 k
01.01.2014
2. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1.Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 2013 k 01.01.2014
O predloženom materiály poskytla informáciu spracovateľka Ing.Hlaváčová.
2. Rôzne
MUDr. Marián Urbánek
- predložil požiadavku ohľadne Vajanského ulice v úseku od Hollého ulice smerom k Nitrianskej
ulici, a to osadenie zónovej dopravnej značky zamedzujúcej parkovanie vozidiel okrem
dopravnej obsluhy, nakoľko na komunikácii parkujú sústavne vozidlá, ktorých vodiči nechcú
platiť parkovné a obyvatelia tejto loklaity nemajú možnosť parkovať. Vzhľadom k tomu že
šírkové parametre danej komunikácie nie sú dostatočné pre parkovanie vozidiel, osadenie
zóny zákazu zastavenia okrem dopravnej obsluhy nerieši problém parkovania vozidiel
obyteľov, problematiku je potrebné riešiť rozšírením komunikácie a vytvorením odstavného
pásu, resp. vybudovaním parkovacích plôch.
Beáta Palkechová
- predložila spracovanú projektovú dokumentáciu a finančné náklady na realizáciu dopravného
riešenia priechodov pre chodcov s prvkami upokojenia dopravy na Dlhej ulici v Piešťanoch,
- predložila požiadavku p.Luciána Kudríka týkajúcu sa poskytovania prepravných služieb
kočiarom na území mesta Piešťany
- predložila požiadavku Piváreň Koutska Pivnica s.r.o. ohľadne umiestnenia stolov na zelenej
ploche na Štefánikovej ulici medzi jednosmernou ulicou Štefánikova a Štefánikovou ulicou
v rámci konania kultúrneho podujatia
Ing. Peter Galbo
v súvislosti s úplnou uzávierkou Krajinského mosta v Piešťanoch
požiadal, aby Mesto
Piešťany dalo záväzné vyjadrenie pre ORHZZ Piešťany týkajúce sa reálnej únostnosti,
šírkových a výškových parametrov
pre prejazd hasičských vozidiel a vozidiel záchrannej
služby vo výnimočných prípadoch cez Kolonádový most
Ján Štefka
upozornil na zlý technický stav zábradlia na Krajinskej ceste v úseku cestnej svetelnej
signalizácie pre chodcov a na jeho nutnú výmenu za nové zábradlie
Uznesenia:
Číslo
11/2014

Bod
prg.
1

Znenie
Komisia berie na vedomie predložený materiál
"Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013" k 1.1.2014

Adresát
MsR, MsZ

Termín
06/2014
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2
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2

15/2014

2

16/2014
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Dátum konania :04.06.2014
Komisia odporúča realizáciu dopravného riešenia
priechodov pre chodcov s prvkami upokojenia dopravy na
Dlhej ulici v rozsahu podľa spracovanej PD.
Komisia odporúča v súvislosti s požiadavkou poskytovaia
služieb kočiarom na území mesta Piešťany doplniť od
žiadateľa návrh trasy, po ktorej bude realitovaná preprava a
zabezpečenie hygienických podmienok na túto prevádzku.
Komisia odporúča umiestnenie stolov v zelenej ploche
Štefánikova ulica v súvislosti s konaním kultúrneho
podujatia - žiadateľ Piváreň Koutska Pivnica s.r.o.
Komisia žiada Mesto Piešťany o záväzné vyjadrenie pre OR
HZZ Piešťany týkajúce sa reálnej únostnosti, šírkových a
výškových parametrov pre prejazd hasičských vozidiel a
záchrannej služby vo výnimočných prípadoch cez
Kolonádový most počas uzávietky Krajinského mosta.
Komisia odporúča Službám mesta Piešťany výmenu
zábradlia na Krajinskej ceste v úseku pri svetelnej
signalizácie pre chodcov.

Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 05.06.2014
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc.
Prílohy:

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

