 KOMISIA  DOPRAVY,  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A  OCHRANY  VEREJNÉHO  PORIADKU
MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA  MESTSKEJ  ČASTI  BATISLAVA – NOVÉ  MESTO

Z á p i s n i c a  č. 2 / 2013
z  rokovania členov komisie dopravy,  životného prostredia  a  ochrany verejného poriadku,
ktoré sa uskutočnilo dňa  18. 2. 2013

Prítomní :  podľa  prezenčnej listiny

Program :  1.   Otvorenie
                    2.   Materiály na rokovanie Miestnej rady MČ BNM  a Miestneho zastupiteľstva 
                          MČ BNM  
                    2.1 Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určujú 
                          pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích 
                          a výrobných prác na území MČ BNM
                    3.   Informácia – Prehľad o činnosti OKRSKOVEJ  STANICE  Bratislava – Nové 
                          Mesto za r. 2012
                    4.   Informácia – Cestná doprava, harmonogram údržby miestnych komunikácií
                    5.   Rôzne

K bodu 1 :  Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Jánošová.  Prítomní  členovia komisie  jednohlasne odsúhlasili program.  
Hlasovanie
Prítomní :  5             Za : 5                            Zdržali sa : 0                     Proti : 0

K bodu 2 : Materiály na rokovanie MR MČ BNM a MZ MČ BNM

2.1 – Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území MČ BNM
Uznesenie
1/2.1 – Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM - bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní :  5                Za : 5                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

3. – Informácia -Prehľad o činnosti OKRSKOVEJ STANICE Mestskej polície Bratislava – Nové Mesto za r. 2012
Informáciu podal veliteľ OS MsP NM - Mgr. Kocsis. Najviac priestupkov – 61% sa týkalo dopravy, ďalej čistoty a poriadku, ochrany pred alkoholizmom, fajčenia a problematiky psov.
Bezplatné číslo na MsP – 159.

4. – Informácia – Cestná doprava, harmonogram údržby miestnych komunikácií
Informáciu podal Ing. Slamka, pracovník odd. výstavby a investícií MÚ BNM. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zabezpečuje správu komunikácií III. a IV. triedy, čo predstavuje 190 ulíc, 53 km a 350 tis. m2 komunikácií. Ročne sa opraví cca 5 tis. m2.  Zároveň informoval, že      od tohto roku bude zabezpečovať čistotu uličných vpustov na týchto komunikáciách EKO – podnik VPS.
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5. Rôzne
Prítomní sa zaoberali problematikou zelene, výrubom stromov, osádzaním kolíkov, ktoré zabraňujú prejazdu vozidiel. Škody na zeleni spôsobujú najmä nedisciplinovaní vodiči, ktorí parkujú na zeleni, prípadne si skracujú cestu prejazdom cez zeleň.
Členovia komisie odporúčajú požiadať Magistrát hl.m.SR  Bratislavy, o úpravu časti pozemku vo vlastníctve Hl.m.SR Bratislavy, vedľa komunikácie II.triedy Račianska,             na mieste pôvodnej zelene je jama, smer Račianske Mýto k Pokrokom.
 
Predsedníčka komisie Ing. Jánošová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončila.





                                                                                    Ing. Anna  Jánošová , v.r.
                                                                              predsedníčka  komisie DŽPaOVP




























Zapísala : Ing. Náglová
Nasledujúce zasadnutie komisie DŽPaOVP podľa plánu sa uskutoční dňa 18. 3. 2013.

