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Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 2/2011
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 26.1.2011
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	Polyfunkčný súbor Bergamon
	Športovo – vzdelávacie centrum, Ružinovská 1 – novostavby, investičný zámer

Residence Mlynské Nivy, veža A – novostavba, dokumentácia k územnému konaniu
	Polyfunkčný objekt, Miletičová 60 – rekonštrukcia, architektonická štúdia, zmena funkcie užívania                                         
	Bytový dom, Polárna ulica – novostavba, investičný zámer

Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, Kaštieľska ulica – novostavba, stanovisko k stavebnému povoleniu
ÚPNZ Trnávka – Stred, polyfunkčné domy South Park 1 a South Park 2 – novostavba, dokumentácia pre územné rozhodnutie
ÚPNZ Trnávka, Krajná – Bočná ulica – upravený návrh 
 9.   Rôzne
 
 	
K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený návrh na vedomie a odporúča:
- aby bolo pripravované stanovisko Mestskej časti Bratislava – Ružinov doplnené o dopravnú        štúdiu,
	predložiť vypracovanú dopravnú štúdiu na schválenie komisii,
	po odsúhlasení komisiou, dopracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a následne ju opätovne predložiť na schválenie mestskej časti .

 
K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený investičný zámer na Športovo – vzdelávacie centrum  na vedomie.  

K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada odborný referát ÚARR o doplnenie materiálov k dokumentácii pre územné konanie a bod posúva na najbližšie zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 2.3.2011.

K bodu 4.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predloženú architektonickú štúdiu na rekonštrukciu Polyfunkčného objektu Miletičová 60 na vedomie a zároveň žiada predkladateľa  o opätovné predloženie po dopracovaní statickej dopravy. 




K bodu 5.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený investičný zámer na bytový dom na Polárnej ulici na vedomie a neodporúča v súčasnom štádiu schválenie, nakoľko nie je zámer v súlade s územným plánom. Pokiaľ mieni investor v zámere pokračovať, komisia žiada o prepracovanie.

K bodu 6.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nedoporučuje vydanie stavebného povolenia pre rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami na Kaštieľskej ulici, nakoľko stavba nie je v súlade s územným plánom ani s územno technickými požiadavkami na výstavbu.

K bodu 7.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predloženú dokumentáciu na vedomie.

K bodu 8.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený návrh na vedomie.




 
 							Mgr. Boris Cehlárik v.r.	
                                                                                                    predseda komisie 	 

 
 
 
























Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 27.1.2011           


