
Z á p i sni c a Č. 4

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 24.05.2017,

konanej v Staromestskej sieni od 15:30 do 17:00 hod.

Pritomní:

Ospravedlnení:

Hostia:

Bc. Ivan Bútora, , Miroslav Kollár, MHA, Viktor Muránsky, PhD., PaedDr. Barbora
Oráčová, Mgr. Vladimír Palko, Ing. Kristián Straka, Ing. Tomáš Ziegler

Ing. arch. Ľubomír Boháč, Ing. Maltin Borgul'a, Mgr. alt. Veronika Remišová, Ing.
Jana Španková,

Mgr. Radoslav Števčík, Ing. Janka Mešťaníková, Edmund Bombara, Ing. Lukáš
Kamenistý

Program rokovania:

1. Rekonštrukcia Panenskej ulice
2. Vybudovanie spomaľovacieho prahu na Grosslingovej ulici pred základnou školou
3. Rôzne

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Bc. Ivan Bútora.

K bodu 1
Rekonštrukcia Panenskej ulice

Mestská časť spracovala projektovú dokumentáciu pre revitalizáciu Panenskej ulice na úseku od
Štetinovej po Astoriu:
http://www.staremesto.sk/datalMediaLibrary/37/3 7876/PANENSKA NA VRH-04.05.20 17.pdf

V návrhu sa počíta s riešením ulice v jednej výškovej úrovni, resp. s obrubníkmi chodníkov vo
výške 2 cm, v režime obytnej alebo pešej zóny. Počíta sa tiež s doplnením zelene namiesto dopravných
tieňov. Povrch chodníka je navrhnutý z betónovej dlažby typu klasiko 100/200/80 mm - grafit,
parkovacie stojiská a vjazdy z kamennej kocky 100/100 mm a vozovka z asfaltobetónu 2 x 60 mm.

Členovia komisie diskutovali o nasledujúcich aspektoch pri projekcii revitalizácie:
doplnenie projektového tímu o architekta
vhodnosť výberu dlažby/povrchov (najmä chodníková dlažba)
umiestnenie stÍpov verejného osvetlenia
umiestnenie zelene
režim parkovacích miest a obsluhy ulice
úbytok parkovacích miest pri rozšírení chodníka

Členovia komisie požadujú doplnenie nasledujúcich informácií:
celková cena revitalizácie (pri variantnosti povrchov) a krytie finančným rozpočtom
časový harmonogram revitalizácie

Členovia komisie odporučili verejné prerokovanie projektu.

http://www.staremesto.sk/datalMediaLibrary/37/3


K bodu 2
Vybudovanic spomaľovacieho prahu na Grosslingovcj ulici pred základnou školou

Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odprezentoval projekt spomarovacieho prahu pred
základnou školou na Grässlingovej, ktorý vznikol na podnet rady školy. Spomal'ovací prah bude
vybudovan)/ z liateho betónu, v projekte je navrhnutý taktiež priechod pre chodcov v úrovni chodníka.
Chodník pred školou má byť vydláždený.

Vybudovanie betónového spomarovacieho prahu je podl'a starostu bezpečnejšie riešenie ako
pôvodný návrh - osadenie železného spomarovacieho prahu, ktorý sa I'ahko poškodzuje a spôsobuje
vyššiu frekvenciu hluku.

Projekt by sa mal realizovať v letných mesiacoch. Pred realizáciou bude návrh prerokovaný na rade
školy.

Predseda komisie ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
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Bc. Ivan BÚTORA v. r.

predseda Komisie pre dopravu, manažment
verejnej správy a verejný poriadok

Zapisovaler: Mgr. Jana Rafajdusová, telefón: 02/59246313
e-mail: jana.rafajdusova@staremesto.sk

Rozdeľovník:

l. Mgr. Radoslav Števčík
J JUDr. Peter Jesensk)'
3. Bc. Ivan Bútora
4. Ing. arch. Lubomír Boháč
5. Ing. Martin Borgura
6. Ing. Miroslav Kollár. MHA
7. Viktor Muránsky
8. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová. PhD.
9. Mgr. Vladimír Palko
10. Mgr. art. Veronika Remišová. M.A.
ll. Ing. Kristián Straka

12. Ing. Jana Španková
13. Ing. Tomáš Ziegler
14. Ing. Oliver Paradeiser
15. Jozefl-litka
16. RNDr. Anna Calpašová
17. referát organizačn)/

mailto:jana.rafajdusova@staremesto.sk

