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Dátum konania :07.03.2011

Prítomní: Galbo Peter Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština Timotej Ing.CSc., Štefka Ján,
MUDr.Marián Urbánek
Neprítomní:
Ospravedlnení: Gula Marián Ing., Müller Peter plk.Mgr.
Hostia:
Program:
1. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2010
2. PD - Dynamické riadenie cestnej svetelnej signalizácie kriţovatky cesty I/61 Bratislavská a cesty
II/499 Krajinská - Vrbovská
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2010
O predloţenej správe o činnosti Mestskej polície za rok 2010 informoval náčelník Mestskej
polície. Členovia komisie v rámci tohto bodu ţiadali Mestskú poláciu o vykonávanie častejších
kontrôl úhrady za parkovanie v zóne plateného parkovania.
2.

PD - Dynamické riadenie cestnej svetelnej signalizácie križovatky cesty I/61 Bratislavská
a cesty II/499 Krajinská – Vrbovská.
p.Palkechová informovala o spracovanej proejktovej dokumentácie dynamického riadenia CSS
uvedenej kriţovatky. Cieľom dynamického riadenia kriţovatky je dosiahnutie zvýšenia priepustnosti
tejto dopravne značne zaťaţenej kriţovatky, ktorá sa nachádza na cestnom ťahu I/61 Bratislava –
Ţilina a ceste II/499 v koordinácii s ďalšími kriţovatkami, situovanými na cestnom ťahu I/61 tzv.
zelená vlna. Samotná realizácia bude zabezpečená v priebehu mesiacov apríl – máj 2011.
3. Rôzne
MUDr. Urbánek - poţiadal o zabezpečenie opravy zábradlia v kriţovatke ulíc Teplická – Námestie
slobody, resp. o zmenu súčasného vyhotovenia zábradlia (oceľové lanká) za iný materiál z dôvodu
sústavného poškodzovania zábradlia.
Ing.Miština – predloţil ţiadosť o vyhradenie parkoviska nachádzajúceho sa na sídlisku Teplická
(Pentagon) pre obyvateľov vo večerných hodinách z dôvodu sústavného parkovania vozidiel
zákazníkov priľahlých reštauračných – pohostinských zariadení.
Ing.Galbo – poţiadal o nastavenie cestnej svetelnej signalizácie kriţovatky Ţilinská cesta – MK
A.Hlinku z dôvodu súčasného kolízneho nastavenia CSS tejto kriţovatky.
p.Štefka – poţiadal o osadenie zábran okolo kontajnerov, ktoré sa nachádzajú v preluke medzi
obytnými domami N.Teslu 24 – 68, nakoľko dochádza k posunom kontanerov do vozovky priľahlej
komunikácie.
Uznesenia:
Číslo
10/2011

Bod
prg.
1

11/2011

2

12/2011

3

Znenie
Komisia berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej
polície Piešťany za rok 2010
Komisia berie na vedomie predloţený projekt "Dynamické
riadenie cestnej svetelnej signalizácie kriţovatky cesty I/61
Bratislavská a cesty II/499 Krajinská - Vrbovská".
Komisia odporúča na sídlisku Teplická (Pentagon) vyhradiť
parkovisko pre obyvateľov v čase od 16.00 hod. do 7.00
hod..

Adresát

Termín

MsR, MsZ

03/2011

Palkechová
Beáta

03/2011

Palkechová
Beáta

03/2011
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Dátum konania :07.03.2011
Komisia odporúča na sídlisku N.Teslu medzi obytnými
domami č. 24 - 68 osadiť zábrany okolo kontajnerov
nachádzajúcich sa v danom území.

Referát ŢP

POZN.:
Zapísal: Palkechová B.

V Piešťanoch dňa: 08.03.2011
Schválil: Ing. Timotej Miština CSc.
Prílohy:

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

06/2011

