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Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 10/2011
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
24.8.2011
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	Koncepcia rozvoja cyklotrás v MČ Bratislava - Ružinov

Autobusová stanica Mlynské nivy Bratislava - DUR
Bytový dom Oriešková – zmena stavby pred dokončením
	Polyfunkčný objekt Miletičova 60, DUR

Parkovací dom Miletičova 60, DUR
	Nadstavba bytového domu Velehradská 7 – 9, 2 NP, štúdia

Nadstavby bytového domu Zvolenská 3 – stanovisko k územnému rozhodnutiu
Návrh predaja Dexia banky Slovensko vo vlastníctve MČ BA - Ružinov
Rôzne
	Odstránenie stavby – stojisko kontajnerov – Herlianska 16 - informácia

 	
K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a žiada prepracovaný materiál predložiť opätovne na zasadnutie komisie.
Komisia navrhuje pridať do koncepcie nasledovné cyklotrasy:
Mestské - pozdĺž Rožňavskej, Trnavskej,  napojiť Bajkalskú na Trnavskú ulicu, pozdĺž Galvaniho (napísať stanovisko mestu),
Mestskej časti - Seberíniho a Drieňovú.
Komisia odporúča požiadať Hl. mesto SR Bratislavu o prevzatie cyklotrasy pozdĺž Ružinovskej ulice  do jeho správy ako protislužbu za vybudovanie 306m dlhého úseku cyklistickej cesty Bajkalská, Mlynske nivy – lávka prístavného mosta.

K bodu 2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nesúhlasí s dopravnou technológiou využívania autobusovej stanice počas výstavby v časti zaťaženia Paričkovej ulice vyše 300 autobusmi denne.
Komisia doporučuje zvážiť využitie odstavnej plochy dočasnej autobusovej stanice  na umiestnenie odchodových stanovíšť pre autobusy – smer Senec (poprípade aj na Šamorín). Týmto riešením by sa znížilo zaťaženie Parčkovej ulice len na autobusy s odchodom smer Šamorín (poprípade by sa úplne vylúčila autobusová doprava z Páričkovej). 

K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a rešpektuje stanovisko vedenia MČ BA – Ružinov.

K bodu 4 a 5..
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nesúhlasí s predkladaným projektom, z nasledujúcich dôvodov: 
	projekt nie je v súlade s ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy. Nadstavbou mezonetových bytov (11 a 12 NP), nie je dodržaný prípustný podiel bytov v území. 

komisia trvá na dodržaní počtu parkovacích miest (min. 137 park. miest), podľa vydaného stanoviska č. UARR/CS 18400/2010/5/TBE zo dňa 01.02.2011.

K bodu 6.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporúča schváliť predloženú dokumentáciu za podmienky, že ku každému bytu bude prislúchať jedno garážové státie (spolu 4 garáže) a investor vytvorí jedno preukázateľne nové parkovacie miesto mimo garáží. 

K bodu 7.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nesúhlasí s predloženou dokumentáciou z urbanistického hľadiska a z dôvodu nesúladu s územným plánom – nedodržaný počet prípustných nadzemných podlaží. Komisia má po preštudovaní pôvodnej a novej predloženej dokumentácie podozrenie na falšovanie.

Komisia odporúča vedeniu Mestskej časti, aby sa začalo zaoberať urbanistickým pohľadom na jednotlivé územia MČ.

K bodu 8.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.

K bodu Rôzne
	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie a súhlasí s pôvodným rozhodnutím Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a MČ Bratislava  - Ružinov  s umiestnení kontajnerového stojiska pre bytový dom Herlianska. 




 
 
 							  Mgr. Boris Cehlárik	
                                                                                                           predseda komisie
                                      v zastúpení
                                         Radovan Struhár v.r.
                                         zástupca predsedu komisie
                                                                                           

 
 









Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 25.8.2011           


