



	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 6/2014
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
11.6.2014
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
Polyfunkčný objekt na Seberíniho ulici – účasť investora 
	Bytový dom Ružinovská ulica 2010  (vedľa budovy FOUR4IN pred potravinami) 
Informácia ohľadom rekonštrukcií ciest a chodníkov v MČ – návrhy na realizáciu
Rôzne
 
K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený projekt na vedomie ale zároveň upozorňuje, že jeho realizáciou dôjde k zníženiu prevádzkovej kvality územia. Komisia žiada na najbližšie zasadnutie informáciu o spôsobe vybavenia petície občanov proti predmetnej stavbe. Komisia žiada, aby mestská časť komunikovala s investorom a hľadala možnosti realizácie nových parkovacích miest ako náhradu za zabrané tri parkovacie miesta  na Seberíniho ulici.

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Tomášková,     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy  berie predložený projekt na vedomie a konštatuje, že jeho realizáciou dôjde k zníženiu prevádzkovej kvality územia. Komisia žiada investora, aby predložil dopravno kapacitné posúdenie a nové záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy k terajšiemu projektu.
Komisia žiada, aby investor v spolupráci s magistrátom a inými investormi v lokalite (napr. Ružinovská 44, Ružinovská 1, Prima park Jašíková....) riešil spriechodnenie križovatky Ružinovská / Tomášiková v smere do centra mesta.  

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Tomášková,     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 3. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporúča z predložených návrhov na rekonštrukcie plášťov komunikácií v roku 2014 realizovať komunikácie Koceľová, Narcisová, Revúcka a Kapušianska. Finančné prostriedky, ktoré zostanú po vysúťažení realizácie uvedených ciest, žiada účelovo viazať na doriešenie dopravnej situácie na komunikácií Max. Hlella a previesť do rezervného fondu.  
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporúča z predložených návrhov na rekonštrukcie chodníkov v roku 2014 realizovať chodník na Sumračnej ulici.


Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Tomášková,     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

Rôzne
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada vypracovať návrh riešenia na zvýšenie počtu parkovacích miest na Narcisovej ulici (stavebnou úpravou nefunkčného detského ihriska)

Prítomní: 3
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Tomášková,     Proti: 0         Zdržal sa: 0 


Mgr. Boris Cehlárik  v.r.
predseda komisie































Zapísala:
Mgr. Szökeová, 11.6.2014

