Zápisnica zo zasadnutia
zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a ţivotného prostredia
č.s. 1040/248/BVDS/2018 uskutočnenej dňa 26.2.2018
Prítomní členovia komisie :
Predseda komisie :
Ing. Marián Takáč
Členovia komisie :
Ing. Boris Ancin
Ing. Pavol Hollý
Ing. arch. Jolana Kossuthová
Mgr. Miloš Lutka
Ing. arch. Slavomil Olexík

Neprítomní členovia komisie :
Mgr. Miloš Lutka – ospravedlnený
Peter Ďurina – ospravedlnený
Roman Václav – ospravedlnený
Ing. Alexandra Matúš–Staník – ospravedlnená

Garant komisie :
Ing. Miloš Mičega – oddelenie bývania, výstavby a dopravy
Ostatní prítomní :
Ing. Ján Malast – projektant
Ing. Rastislav Hrivňák – projektant

1.
2.
3.
4.
5.

Program po jeho úprave a schválení:
Úvod.
Návrh riešenia projektu statickej a dynamickej situácie pred bytovými domami Štvrť SNP 1 aţ 5.
Návrh riešenia statickej dopravy pri zdravotnom stredisku.
Informácia o statickej a dynamickej doprave pri novom polyfunkčnom dome pri OD Amadeus.
Rôzne.
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :

1. Úvod – otvorenie
-

Predseda komisie Ing. Marián Takáč privítal prítomných členov komisie a hostí na rokovaní
komisie. Skonštatoval, ţe pozvánka bola zaslaná elektronicky všetkým členom komisie, prítomní sú
5 členovia, 3 ospravedlnili svoju neúčasť, jeden avizoval neskorší príchod. Komisia je
uznášaniaschopná. Prečítal program a vyzval na doplnenie alebo zmenu. Za zapisovateľa zápisnice
navrhol Ing. Miloša Mičegu. Neboli pripomienky a navrhol uznesenie.

Uznesenie 1/18 : Komisia schvaľuje program rokovania.
HLASOVANIE :
Za : 5
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
Ako zapisovateľ bol schválený Ing. Miloš Mičega.

2. Návrh riešenia projektu statickej a dynamickej situácie pred bytovými domami
Štvrť SNP 1 až 5.
- Ing. Marián Takáč ešte raz privítal prítomných hostí – projektantom. Poďakoval im za účasť
a vysvetlil dôvod riešenia dopravnej situácie pred bytovými domami Štvrť SNP 1 aţ 5. Dlhodobo
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-

-

-

sa evidujú rôzne sťaţnosti na dopravnú situáciu, aj preto to treba riešiť. Následne odovzdal slovo
projektantom.
Ing. Ján Malast Ing. Rastislav Hrivňák – členom komisie predstavili návrh riešenia s tým, ţe
predloţili situáciu s návrhom technického riešenia. Parkovisko pred bytovým domom by sa riešilo
ako šikmé státie s odčlenením parkovania od miestnej komunikácie – vozovky. Predmetom
stavebných prác by bolo riešenie odvodnenia, osvetlenia, úpravy chodníkov, umiestnenie smetných
nádob a pod. Predmetom projektu je aj vybudovanie parkoviska medzi Štvrť SNP č. 1 a areálom
kúpeľov.
Členovia komisie sa zaoberali predloţenou situáciou - návrhom......... Predmetom riešenia by mala
byť aj úprava parkovania pre ťaţko zdravotne postihnutých. Predseda komisie v tomto kontexte
uviedol, ţe sa pripravuje materiál do mestského zastupiteľstva, ktorý by pojednával o parkovaní
takýchto áut. Bude treba riešiť parkovanie najmä vodičov ŤZP. Projektanti uviedli, ţe na takéto
parkovisko s takýmto počtom parkovacích miest vychádza minimálne vyhradenie troch miest pre
parkovanie ŤZP........problémom tejto časti s parkovaním sa treba venovať aj v kontexte s priľahlým
obchodným domom Amadeus. Veľa parkujúcich motorových vozidiel je s krátkodobým
parkovaním. Toto je problém, najmä v čase otvorenia predajne Tesco.......Ing. Takáč poţadoval, aby
sa projekt riešil tak, aby bol zachovaný príjazd ku vchodom, najmä pre účel sanitky, sťahovania
a pod. .........Členovia sa stotoţnili s tým, ţe počet parkovacích miest nebude viac, ale budú
usporiadané.......Chodník sa zachová pôvodnej šírky, technika na zimnú údrţbu sa na takúto šírku
dostane.....V diskusii sa debatovalo aj o umiestnení smetných nádob......... Padol návrh aj na
vyhradenie parkovacej plochy za bytovým domom Štvrť SNP 4-5 pre obyvateľov tohto domu. .......
Nové navrhované parkovisko pri vchode č. 1 by sa mohlo tieţ v budúcnosti riešiť vyhradeným
parkovaním. ...... Počas debaty sa preberali rôzne technické riešenia a varianty
Ing. Takáč navrhol uznesenie :

Uznesenie 2/18 : Komisia odporúča riešiť statickú a dynamickú dopravu pred bytovým domom Štvrť
SNP 1 až 5 podľa predloženého návrhu.
HLASOVANIE :
Za : 6
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.

3. Návrh riešenia statickej dopravy pri zdravotnom stredisku.
- Ing. Marián Takáč uviedol, ţe problém s parkovaním treba riešiť komplexne, preto treba riešiť aj
-

-

nové parkovacie plochy. Odovzdal slovo Ing. Mičegovi, aby informoval o moţných riešeniach.
Ing. Mičega uviedol nové moţnosti riešenia v tejto časti sídliska. Ako vhodná na riešenie sa javí
plocha medzi zdravotným strediskom a Štvrť SNP 7 – 8 a 9 – 11.
Členovia komisie sa zaoberali predloţenou situáciou - návrhom...... Poţadujú zachovať jestvujúce
ihrisko.... Toto by zostalo s tým, ţe by sa posunulo k bytovému domu bliţšie, ale zostalo by
zachované......Riešiť by sa mohla aj plocha pred zdravotným strediskom, kde sa dávali
zahradzovacie stĺpiky.... V debate bolo vysvetlené, ţe ak sa budú riešiť malé plochy, nie je moc
variantných riešení. Pri organizovaní dopravy na nových, ale najmä veľkých plochách sa otvárajú
moţnosti na organizovanie a najmä usporiadanie dopravy........Treba prihliadať aj na to, ţe malé
plochy môţu naraziť na administratívno-zákonné problémy, ale nové plochy uţ budú jednoznačne
podľa platnej a zákonnej normy. ..... Debata pokračovala s rôznymi návrhmi riešenia... Vznikla
poţiadavka na prepočet parkovacích automobilov v súčasnosti a budúci nárast nových plôch. Pri
takejto investícií sa nemôţe hľadieť uţ len na usporiadanie, ale určite aj na vznik a nárast nových
parkovacích miest. Samozrejme treba prihliadať aj na zachovanie maximálnej plošnosti
zelene.....Treba pripraviť návrh tak, aby boli riešené aj smetné nádoby. ......
Ing. Takáč navrhol uznesenie :
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Uznesenie 3/18 : Komisia odporúča vypracovať štúdiu jestvujúceho a navrhovaného stavu s nápočtom
parkovacích miest v časti Štvrť SNP 7 – 8 a 9 – 11 a zdravotným strediskom.
HLASOVANIE :
Za : 6
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.

4. Informácia o statickej a dynamickej doprave pri novom polyfunkčnom dome pri
OD Amadeus.
-

-

-

Ing. Marián Takáč poţiadal o uvedenie tejto dopravnej situácie.
Ing. Mičega uviedol, ţe napojenie na cestu II/516 bude tak, ako je v súčasnosti, teda v časti
zásobovania OD Amadeus. Nové napojenie bude popri bytovom dome Štvrť SNP 7 na parkovisko
pri zdravotnom stredisku. Takţe napojenie parkoviska pri tomto bytovom dome bude v dvoch
miestach.
Členovia komisie debatovali o tejto stavbe z hľadiska jej dopravného napojenia.....Prítomní
projektanti projektovali aj rekonštrukciu hlavnej cesty II. triedy, takţe poskytli informáciu aj o tejto
investičnej akcii Trenčianskeho samosprávneho kraja......Rieši sa celá kriţovatka odbočenia na
Omšenie.... Posúva sa priechod pre chodcov k zastávke električky pod hríbom o niekoľko metrov
smerom k sídlisku......Upraví sa mostná konštrukcia pri odbočení na Nádraţnú ulicu pri predajni
Hôrka............debatovalo sa o rôznych technických moţnostiach tejto hlavnej cesty.....Projektanti
upozornili na to, ţe všetky priechody pre chodcov na tejto cesty sa projektovali, ale Trenčiansky
samosprávny kraj nezaplatí úpravu chodníkov a ani osvetlenia. Je to rekonštrukcia platená
z Európskych peňazí, takţe peniaze môţu byť len do majetku kraja.......Prítomní zobrali na vedomie
informáciu v tom zmysle, ţe bude treba vyčleniť financie na úpravu chodníkov, aby bola táto
rekonštrukcia komplexná. .....
Ing. Marián Takáč upozornil na problém s priechodom pri cintoríne.

5. Rôzne
-

-

-

Členovia komisie debatovali o rôznych témach.....Debatovali o riešení detských ihrísk na sídlisku,
moţnosti ponechať centralizované ihrisko.... Problémom na sídlisku je aj majetkové vysporiadanie
niektorých pozemkov. Niektoré vlastnia fyzické osoby, veľkú časť vlastnia aj ŢSR.
Ing. Marián Takáč informoval prítomných o dosiahnutí dohody o zabezpečení lesného hospodára
pre lesy v našom vlastníctve.
Ing. Marián Takáč poţiadal pripraviť na najbliţšie zasadnutie projekt riešenia dopravy pri Štvrť
SNP 55-56. ......... Upozornil na problém s rozhľadovým poľom vodiča pri bytovke na Štvrť SNP
36.......... Poţiadal o informáciu, prečo sa zrušilo detské ihrisko opri bytovke „Slíţ“?........Poţiadal aj
o informáciu, v akom stave je vodárnička na novom cintoríne?.......
Mgr. Miloš Lutka poţiadal doriešiť moţnosť úpravy plochy javiska v amfiteátri za Základnou
školou spolu s úpravou schodov v javisku.

Miesto a čas zasadania komisie.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 26. februára 2018
v čase od 16, 30 hod do 19,10 hod.

Zapísal : Ing. Miloš Mičega, garant

Predseda komisie : Ing. Marián Takáč
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