Zápisnica zo zasadnutia
zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
č.s. 9147/1016/BVVS/2012 uskutočnenej dňa 29.10. 2012

Prítomní členovia komisie :
Predseda komisie
Ing. Pavol Hollý
Členovia komisie :
Peter Ďurina
Ing. Jolana Kossuthová
Ing. Peter Strieška
Ing. Ján Olejník
Garant komisie :
Bc. Miloš Mičega – oddelenie bývania, výstavby a dopravy
Ostatní prítomní :
PhDr. Štefan Škultéty – primátor mesta

Program :
1. Úvod.
2. Schválenie programu.
3. Rozšírenie parkovacieho priestoru pre OD Tesco.
4. Odobrenie stojanových zrkadiel na miestnych komunikáciách.
5. Parkovanie v okolí budov sídliska Štvrť SNP č. 1-5.
6. Nešpecifikované – na základe prípadnej požiadavky prítomných.
7. Záver.
K jednotlivým bodom programu :

1. Úvod
-

Predseda komisie Ing. Pavol Hollý privítal všetkých prítomných. Na začiatku uviedol, že
komisia je uznášania schopná, prítomní boli 5 členovia komisie. Ako zapisovateľ bol
určený garant komisie Bc. Miloš Mičega, overovateľ Peter Ďurina.

2. Schválenie programu
-

Predseda komisie Ing. Pavol Hollý predniesol program zasadnutia.
Program bol schválený jednomyseľne.
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3. Rozšírenie parkovacieho priestoru pre OD Tesco.
-

-

Primátor predniesol požiadavku vlastníka OD Amadeus vybudovať parkovisko pre
predajňu Tesco v časti medzi OD Amadeus a bytovým domom s orientačným číslom 9.
Náklady na vybudovanie tohto parkoviska by znášal vlastník OD Amadeus. Upozornil na
to, že v OD Amadeus sa plánujú otvoriť ďalšie prevádzky, čo bude mať taktiež vplyv na
požiadavky parkovania. Prítomných požiadal o stanovisko k takémuto zámeru.
Primátor mesta uviedol, že vlastník OD Amadeus chce do budúcna vybudovať sedenie pri
tomto dome doplnené lavičkami a detským ihriskom.
Predseda komisie poukázal na to, že situácia s parkovaním v uvedenom území je zlá, až
kritická a treba ju riešiť.
Ing. Jolana Kossuthová upozornila na to, že predmetný priestor poníma z hľadiska
správania ľudí ako „hlavný ťah“.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

4. Odobrenie stojanových zrkadiel na miestnych komunikáciách.
-

-

Garant komisie informoval o tom, že sa budú na komunikáciách v meste inštalovať
dopravné zariadenia - zrkadlá. Za tým účelom bola vypracovaná projektová
dokumentácia, ktorú PZ SR, ODI TN odsúhlasil. Jedná sa o ul. M.R. Štefánika oproti
MsÚ, Partizánska ul. pri výjazde z ul. Červené Kopanice oproti cintorínu, križovatka
Gogolova ul. so Šrobárovou ul. a ul. Baračka pri odbočení do Kamenickej doliny.
Garant informoval aj o tom, že sa pripravuje umiestnenie radaru na Partizánsku ul.
v smere jazdy do centra mesta od Bánoviec nad Bebravou.

Komisia uvedené zobrala na vedomie a jednomyseľne odporučila umiestniť dopravné
zariadenia.

5. Parkovanie v okolí budov sídliska Štvrť SNP č. 1-5.
-

-

-

-

Garant komisie informoval, že Mesto Trenčianske Teplice v súlade so závermi –
odporučením Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia zo dňa 16.5. 2012
zabezpečilo projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia pri vjazde na
jestvujúcu asfaltovú plochu za bytovými domami so súp. č. 121 a 122/1 – 5. Prítomným
ukázal toto riešenie a vysvetlil spôsob úpravy dopravy. Umiestnenie navrhnutého
dopravného zabezpečenia zabezpečí, aby sa nemohlo parkovať na predmetnej prístupovej
komunikácií k jestvujúcej asfaltovej ploche s tým, že navrhnuté je aj umiestnenie značky
zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou. Takéto značenie umožní parkovať na tejto ploche
obyvateľom bytových domov so súp. č. 121 a 122.
Ing. Strieška doplnil, že takéto dopravné značenie zabezpečí, že sa nebude môcť parkovať
na prístupovej komunikácii, čím by mal byť tento problém odstránený. Uvedené pokladá
za dobré riešenie.
Ing. Jolana Kossuthová sa pýtala, čo vravia na také dopravné značenia obyvatelia
priľahlých bytových domov. Bc. Miloš Mičega informoval, že dopravným značením sa
umožní parkovanie práve obyvateľov priľahlých bytových domov. Nie je žiadny
predpoklad na to, že plocha bude využitá na parkovanie nákladných automobilov.
Uvedené pokladá za dobré riešenie.
Komisia sa zaoberala aj tým, že sa vytvorí reálna možnosť parkovania pre obyvateľov
s krátkou dochádzkovou vzdialenosťou. Taktiež konštatovala, že predmetná asfaltová
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plocha je osvetlená a nevyžaduje si žiadne stavebnotechnické úpravy, teda je ju možno
využiť bez ďalších finančných nákladov.
Komisia uvedené zobrala na vedomie a jednomyseľne odporučila umiestniť dopravné
značenie.

6. Nešpecifikované – na základe prípadnej požiadavky prítomných.
-

Predseda komisie navrhol, že sa uskutoční obhliadka sociálnych zariadení v základnej
škole za prítomnosti členov komisie za účelom zistenia skutkového stavu a navrhnutia
riešenia. Termín bude spresnený telefonicky.
Komisia uvedené zobrala na vedomie a jednomyseľne odporučila vykonať obhliadku.

-

Predseda komisie požiadal, aby na ďalšiu schôdzu komisie boli jej členovia informovaní
o stave pripravovanej rekonštrukcie rozvodov plynu v meste.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

7. Záver.
-

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 29.10. 2012

Zapísal : Bc. Miloš Mičega

Predseda komisie : Ing. Pavol Hollý

