
Z á p i sni c a Č. 7 / 2011
z mimoriadneho spoločného pracovného rokovania členov

komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,
a

komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 10. 2011

KOMISIA DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI nATISLA VA - NOVÉ MESTO

Prítomní: podľa prezenčnej listin)'

Program: l. Otvorenie
2. Prerokovanie mestskej parkovacej politiky a problematiky s tým súvisiacej

K bodu l Rokovanie otvoril predseda komisie územného plánovania, urbanizmu
a výstavby MZ MČ BNM. Ing. arch. Novitzky.

K bodu 2: Stratégiu dopravnej politiky statickej dopravy v mestách a konkrétne v meste
Bratislava predstavil Ing. Schlosser, CSc., dopravný inžinier z Magistrátu hl. m. SR
Bratislavy, ktorý zároveň odpovedal na otázky prítomných členov komisií a pozvaných hostí.

Pozornosť bola venovaná základným zásadám dopravnej politiky statickej
dopravy /parkovacej dopravnej politiky/o Statická doprava by sa mala riešiť s verejnou
dopravou, pričom nemožno zabúdať ani na využívanie cyklistickej dopravy.

Ing. Slosser, CSc. informoval aj o STN Projektovanie miestnych
komunikácií, ktorá bude platná úd l. l l. 20 l l.

Ing. Anna Jánošová, v.r.
predsedníčka komisie DŽPaOVP
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Zapísala: Ing. Náglová



Ing. Anna Já v, d d íčkanosova - pre se rucka r> .
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PREZENČNÁ LISTINA
z mimoriadneho spoločného pracovného rokovania komisie

ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, URBANIZMU A VÝSTAVBY MZ MČ BNM
A

KOMISIE DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
dňa 25. 10.2011

Členovia komisie OŽPaOVP - poslanci

Mgr. Marek Babák

MUDr. Pavol v O .( e U\ 0'::::-0L 'Dubcek ;-;-;- .
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Ing. Branislav

Členovia komisie OŽPaOVP- odb
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