

	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 11/2013
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
16.10.2013
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
	Stavba BCK – dostavba BC Kerametal – výukový objekt – projekt pre územné rozhodnutie 


	Stavba BTC – Bratislava Trade Center – Jarabinkova ul. – administratívny objekt – investičný zámer


	Dodatok Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - komunikácie


	Zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami – Bytový dom, Jašíková ul. 


	Urbanistická štúdia Zlaté Piesky – Relax – opätovné predloženie po doplnení, uvedená UŠ má slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hl. mesta 


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č............zo dňa ......................., ktorým sa mení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 
	Žiadosť o opravu zakreslenia hygienického pásma z dôvodu pochybenie, vytýčenie trasovania OHP pre katastrálne územie Ružinova v zmysle rozhodnutia výboru hlavného mesta SSR Bratislavy z roku 1979 
	Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2013


	Rôzne

	Umiestňovanie spomaľovačov.


K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie, po doplnení žiada opätovne predložiť na zasadnutie komisie.
 
K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný zámer na vedomie a zastáva stanovisko, že v Ružinove je potrebné riešiť pri stavbách tohto typu (administratívne budovy)
 aj budovanie oddychových a rekreačných zón. Po doplnení opätovne predložiť na vyjadrenie komisie.

K bodu 3. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie a nesúhlasí s predloženým návrhom dodatku.



K bodu 4. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie, žiada dopracovať výpočet statickej dopravy a opätovne predložiť komisii na vyjadrenie za účasti investora.

K bodu 5.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie a trvá na predošlom stanovisku v zmysle zápisu č. 7 zo dňa 28.5.2013, že územie Zlatých pieskov je potrebné riešiť komplexne.

K bodu 6.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.

K bodu 7.
Uvedený materiál bol pre nedostatok času stiahnutý zo zasadnutie komisie a bude opätovne predložený na najbližšom zasadnutí dňa 20.11.2013.

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

K Rôzne.
	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada na všetkých cestách, ktoré sú v blízkosti základných a materských škôl osádzať spomaľovače z dôvodu zaistenia bezpečností detí. Z uvedeného dôvodu, žiada po ukončení rekonštrukcie krytu vozovky osadiť spomaľovače na komunikáciu Ružová dolina.
	Komisia žiada v termíne do konca roka predložiť informáciu (cenová kalkulácia, súvisiace povolenia) ohľadom možnosti budovania spomaľovacích ostrovčekov  pre rok 2014.




Mgr. Boris Cehlárik  v.r.
predseda komisie













