Materiál: Schválenie prepravy kočiarom s konským záprahom
Predkladáme materiál na prerokovanie Komisie pre výstavbu a dopravu týkajúci sa žiadosti
Luciána Kudríka, Agátová 26 Piešťany o vyjadrenie k poskytovaniu prepravných služieb
kočiarom na území mesta Piešťany. Návrh trasy ako aj zabezpečenie prepravy kočiarom sú
uvedené v žiadosti, ktorá je prílohou materiálu.
K predloženej žiadosti uvádzame nasledovné; v roku 2014 bola zo strany p. Luciána Kudríka
predložená žiadosť o predmetnú prepravu kočiarom, ktorá bola prerokovaná v Komisii pre
bezpečnosť a verejný poriadok. Komisia prijala k tejto žiadosti uznesenie č. 13/2014
(vidˇpríloha). Následne bola p.Kudríkovi zaslaná výzva o doplnenie žiadosti o ďalšie
informácie, s tým že po ich doplnení bude žiadosť opätovne predložená na rokovanie komisie.
Konkrétne bolo potrebné doplniť nasledovné:
- doplnenie návrhu trasy, po ktorej by bola preprava kočiarom realizovaná, pri návrhu
trasy je potrebné určiť aj stanovište, kde by bolo kočiar odstavený ( čakanie na
zákazníka),
- doplniť, akým spôsobom budú zabezpečené hygienické podmienky tejto prevádzky,
t.j. kde budú exkremety po naplnení vreca odstránené, ako bude zabezpečené
napájanie a krmivo pre koňa počas čakania na zákazníkov a pod..
Vo väzbe na uvedené p.Kudrík predložil uvedenú žiadosť, kde sú doplnené informácie
týkajúce sa zabezpečenia prepravy kočiarom na území mesta.
K problematike prepravy kočiarom na území mesta Piešťany uvádzame nasledovnú
informáciu:
V roku 2015 bola do komisie predložená žiadosť spoločnosti HOREZA, a.s. týkajúca sa
prepravy kočiarom s konským záprahom ( viď príloha).
Komisia k predloženej žiadosti prijala uznesenie č. 4/3/2015 (viď príloha).
„ Komisia odporúča predložený zámer prepravy kočiarom s konským záprahom podľa
navrhovanej trasy Teplická /úsek od križovatky s ul. Sládkovičovou po okružnú križovatku s
ul.Nitrianskou/ - Rázusova - Winterova /úsek po odbočku do parku ul. Beethovenova/mestský park - Kolonádový most - Kúpeľný ostrov - schváliť, pričom trasa na Kúpeľnom
ostrove bude odsúhlasená jeho vlastníkom.
Žiadame od komisie vyjadrenie či odporúča schváliť takýto zámer na území mesta Piešťany
a či odporúča schváliť navrhované prepravné trasy.
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