Zápisnica č. 15
zo zasadnutia
KOMISIE ROZVOJA OBCE, VÝSTAVBY A STAVEBNÉHO PORIADKU,
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A DOPRAVY
zo dňa 03.03.2022
PROGRAM :
1.)
Otvorenie
2.)
Vyjadrenie k prerokovaniu Územnému plánu Hl. mesta SR – zmeny a dopnky 08
3.)
Žiadosť p. Halinára o riešenie problémovej dopravnej situácie
4.)
Záver
Bod 1.) Otvorenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a hostí.
Bod 2.) Vyjadrenie k prerokovaniu návrhu ÚP Hl. mesta SR – zmeny a dopnky 08
Členom komisie bola predložená písomná žiadosť o vyjadrenie k prerokovaniu návrhu
Územnému plánu Hl. mesta SR – zmeny a dopnky 08.
Komisia si preštudovala podklady, čoho sa zmeny a doplnky 08 - ÚP Hl. mesta SR konkrétne
týkajú, ako priamo alebo nepriamo ovplyňujú našu obec Borinka. Prebehla aj diskusia k danému
návrhu.
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:
- predmetný návrh ÚP – zmeny a doplnky 08 sa týka hlavne čiastkových malých
lokálnych území v rámci meských častí a zmene ich funkčného využitia. Komisia
dopela k názoru, že takéto drobné lokálne zmeny ÚP BA nemajú vplyv na našu obec
a tým pádom, sa ani nebudeme k tomuto návrhu vyjadrovať/pripomienkovať.
za odporúčanie : 6
proti odporúčaniu: 0
zdržali sa : 0
-

Bod 3.) Žiadosť p. Halinára o riešenie problémovej dopravnej situácie
Členom komisie bola predložená písomná žiadosť p. Halinára o riešenie problémovej dopravnej
situácie na komunikácii (hlavná cesta smerom na cintorín) Príloha č.1
Žiadosť bola aj osobne odprezentovaná žiadateľom, ktorý sa vyjadril k dopravnej aktuálnej
situácii. Prebehla diskusia medzi členmi komisie a žiadateľom.
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:
- Po preštudovaní materiálov komisia dala za pravdu žiadateľovi (keďže viacerím
členom bola situácia už zrejmá, lebo tadiaľ denno-denne prechádzajú a naviac 2 členovia
komisie tam aj bývajú), že dopravná situácia je vzhľadom na zúžené miesta (pred a za
mostom) neprehľadná, ak parkujú vozidlá na komunikácii a vodiči musia prechádzať
do protismeru, aby sa im vyhli, čo niekedy ani nie je možné, ak ide o vozidlá nad 3,5t.
- Tak isto členovia upozornili aj na fakt, že v letných mesiacoch pred ich vjazdami často
parkujú turisti a mnoho krát majú problém vyjsť z vlastného dvora. Preto komisia
odporúča v tomto úseku osadiť dopravnú značku – Zóna, zákaz státia (zn. 275)
- po pripomienkach členov komisie, vzhľadom aj na horší technický stav mostu, komisia
odporúča v tomto úseku (pred a za mostom) osadiť aj značku – Zákaz vjazdu vozidiel
nad 3,5t (zn. 240-3,5) s doplnkovou tabuľov (okrem vozidiel vyvážajú. komun. odpad)
za odporúčanie : 6
proti odporúčaniu: 0
zdržali sa : 0
-

Bod 4.) Záver
Predseda komisie ukončil zasadnutie a termín budúceho zasadnutia bude podľa potreby OcÚ.

PRÍLOHA Č. 1:

