MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia bezpečnosti a verejného poriadku mesta

Zápis č.4
zo zasadnutia komisie zo dňa 16.04.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie
2.Vyhodnotenie činnosti KBVP za mesiac marec
3.Návrh umiestnenia 20 kamier v rámci programu „Pouličná kriminalita“
4.Rôzne
5Záver

K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing.Milan Špánik s tajomníkom Ing.Mariánom Ovšákom
Stanovisko komisie: Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná
K bodu č.2:
Tajomník komisie Ing.Marián Ovšák vyhodnotil činnosť komisie za mesiac marec:
Vzorky z trhoviska na kontrolu dusičnanov v predávaných tovaroch boli odobraté a odoslané na rozbor
Komisia bola oboznámená so správou z kontroly záškoláctva ktorej sa zúčastnili členovia komisie spolu
s príslušníkmi MsP
Stanovisko komisie: Komisia uvedenú správu zobrala na vedomie
K bodu č.3:
Komisia navrhla v rámci programu „Pouličná kriminalita“ rozmiestnenie 20 kamier, ktoré budú zapracované
do podkladov žiadosti k uvedenému projektu nasledovne:
Č.1 okružná križovatka pri Tescu
Č.2 križovatka Trenčianska-Piešťanská
Č.3 križovatka Trenčianska-Rybárska
Č.4 vjazd k bytovkám na ul.Trenčanskej (pri Jaseku)
Č.5 pri Správe ciest (pri Biskupickom kanály)
Č.6 v záhradkárskej osade oproti bytovkám na ul.Trenčanskej (aby bolo vidno svah Biskupického kanála)
Č.7 ul.Riečna
Č.8 prepoj ulíc Riečna-Izbická
Č.9 križovatka Odborárska-Čuleňová
Č.10 pri IV ZŠ (tak aby bolo vidno schody smerom na Rajkovú a financbreh)
Č.11 okružná križovatka pri Kauflande
Č.12 okružná križovatka pri Dome štátnej správy
Č.13 ul.Banská pri zbernom dvore (aby bolo vidno na poľnú cestu cez koľajnice smerom na Čachtice)
Č.14 križovatka ul.Banská-Čachtická
Č.15 cintorín smerom na ul.Škultétyho
Č.16 cintorín smerom na ul.Čachtická (aby bolo vidno aj vstup na Židovský park od ul.Čachtickej)
Č.17 pri III ZŠ aby bolo vidno aj kritické miesta na Židovskom parku
Č.18 kruhový objazd pri III ZŠ
Č.19 križovatka ul.Športová-Tematínska (pri vchode na štadión)
Č.20 Športová hala (aby bolo vidno aj smerom na ul.Karpatská a smerom k ul.Gen.Institorisa)
Stanovisko komisie: Komisia schválila takýto návrh rozmiestnenia kamier pre podanie k projektu
„Pouličná kriminalita“

K bodu č.4:
Sťažnosť na dlhodobé parkovanie na ul.Tematínska 12 a 13
Stanovisko komisie: Komisia odporučila kontrolu príslušníkmi MsP
Sťažnosť na chýbajúce oplotenie železničnej trate pri Kauflande
Pri Kauflande (pri nadchode) chýba v úseku asi 30 m oplotenie železničnej trate (bolo odstránené pri
rekonštrukcií trate a spätne nebolo nainštalované). V tomto úseku dochádza z dôvodu tohto chýbajúceho
oplotenia k obchádzaniu nadchodu a prechodu osôb po železničnej trati, čo môže byť životu nebezpečné
a príslušníci MsP podľa informácií náčelníka MsP na tomto úseku už niekoľko krát zasahovali.
Stanovisko komisie : Komisia odporučila prítomnému zástupcovi mesta Ing.Františkovi Mašlonkovi
jednanie mesta zo Železnicami SR, aby bolo toto chýbajúce oplotenie v čo možno najkratšom čase
opätovne nainštalované
Sťažnosť na pozdĺžne parkovanie na ul.Komenského (prevažne návštevníci Kúrie), čím dochádza buď
k zúženiu vozovky a problému s obchádzaním sa vozidiel, alebo nedodržaním potrebnej veľkosti prechodu
na chodníku (autá parkujú tesne pri budovách), s čím majú zasa problém chodci a hlavne matky s kočíkmi,
keďže musia potom takéto zaparkované autá obchádzať po vozovke.
Stanovisko komisie : Komisia odporučila upozorniť dopravnú komisiu na potrebu riešiť toto
parkovanie vhodným dopravným značením
Sťažnosť na vjazd a parkovanie vozidiel na námestí
Na námestí prechádza a parkuje neprimerane veľké množstvo áut, čím dochádza k ničeniu komunikácie
hlavne pri kanalizačných a dažďových vpustiach (prepadá sa tam postupne vozovka), autá parkujú prevažne
s predných častí budov (na ul.ČSL armády, J.Hašku) kde sú komunikácie najviac zničené
Stanovisko komisie : Komisia odporučila riešiť túto zlú situáciu legislatívnym opatrením, Mgr.Ján
Vojtek vypracuje návrh VZN, ktorým by sa mal upraviť vjazd a parkovanie vozidiel na námestí
a priľahlých uliciach
K bodu č.5:
Záver predseda Ing.Milan Špánik s tajomníkom Ing.Mariánom Ovšákom ukončili zasadnutie komisie
Stanovisko komisie:

V Novom Meste nad Váhom, dátum 23.4.2019

Predseda-meno, podpis

Tajomník-meno, podpis

