
  

  Zápis č.2 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta 

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 12.3.2019. 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 

Program : 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie 

3. Štatút mesta a  Etický kódex volebných predstaviteľov mesta – materiály na 

pripomienkovanie 
4. Rôzne  

5. Záver  

  

K bodu č. 1 : 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ostrenka. 

K bodu č. 2 : 

Kontrolu plnenia úloh uskutočnila p. Rudyová. 

K bodu č. 3: 

Členovia komisie boli oboznámení so Štatút mesta a  Etický kódex volebných predstaviteľov 

mesta. Komisia k predložením materálom nemala pripomienky. 

K bodu č. 4 : 

a/  p.Rudyová Informovala členov komisie o vydaných rozkopávkach a to naskedovne: 

-   rekonštrukcia plynovodov Juh Samoty1 a Juh Samoty 2 na  uliciach Nová, Langsfeldova,   

Jilemníckeho, Škultétyho, M.Chrásteka, Považská, Tematínska, Štúrova, Šoltesovej, 

Langsfeldova, Dukelská, Krátka, Dibrovova a Železničná 

-   pripojenie kanalizačného zberača na verejnú kanalizáciu ul. Tematínska 

-   rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu ul. Lesnícka 

-  prípojky kanalizácie,vody a eletriky ul. Tuškova 

-  prípojky kanalizácie, vody a plynu – ul. Kmeťova 

 

b/- p.Madara –požaduje na ul. Klčove /výjazd na cestu II/505/ plošne vyznačiť V 12b/žltá 

súvislá čiara/ 

-osvetliť prechod na ul.Dukelská pri PNS 

 

c/ p.Kudlík-navrhol, aby občania mesta zvolili spôsob dochádzania do práce namiesto 

osobného motorového vozidla použili bicykel. 

                 

                d/ p. Ing.Špánik požiadal komisiu o riešenie na ul. Piešťanskej a to  zrušenie ľavého 

odbočovacieho pruhu na ul. Trenčiansku, vrátene úpravy dopravného značenia 

a posunúťdopravu na kruhovú križovatku pri TESCU. Komisia danú problematiku riešila v 

r.2018, avšak dopravný projektant nedodržal termín plnenia úlohy a z tohto dôvodu MsÚ 

projekt zadá na spracovanie druhému projektantovi T- 4-5/2019 . 

                 

               e/ do komisie boli predložené pripomienky občanov za 7. volebný obvod nasledovné : 

-na ul.Mnešickej oproti RD č.6 p.Václavová/ je oporný múr chodníka vykazuje statickú 

poruchu, ktorý je vyklonený od chodníka cca 15 cm. 



-na ul. Tehelnej pred potravinami p.Hlinku - občania požadujú nový prechod pre chodcov. 

-riešiť bezpečnosť chodcov na Zelenú vodu. 

-občania ul. Ružovej majú obavu, že cez ulicu budú jazdiť kamióny do bývalej Palmy terajšia 

/ firma ELKO /.Vjazd do objektu má byť zriadený na ul. Robotníckej. 

 

f/ Komisia navrhla uskutočniť výjazdovú komisiu, ktorá by sa mala zaoberať riešením 

dopravnej situácie na  sídlisku Rajková,  ul. Mostovej a ďaľších, v prípade potreby. 

 

               g/ Komisia upozorňuje Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, aby prevereli 

správnosť umiestnenia všetkých zvislých dopravných značiek na území Mesta  Nové Mesto 

nad Váhom v zmysle STN. 

 

 

 K bodu č. 5 : 

    

                   Na záver p.Ostrenka  poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

P r e d s e d a: Miroslav Ostrenka                        T a j o m n í k : Alenka Rudyová 

         

 

 

Nové Mesto nad Váhom, 10.4.2019 

 


