Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 26. 02. 2018

Podnet, námet, otázka
1.

2.

V chodníku smerom na železničnú
stanicu sú prepadliny – bude sa to
reklamovať?
Prepadlina je aj na chodníku oproti
predajni LILA.
Roztrhané pletivo na ihrisku

Autor podnetu,
námetu
Ing. Arch. Matej
Jančár

Riešenie

Zodpovedný
zamestnanec
8. 3. 2018 - Prepadnuté miesto v chodníku na Murgašovej ulici je pri p. Mgr. Janka
Babinskej 1x a oproti predajni LILA 1x. Reklamáciu sme uplatnili.
Jančárová

Termín

Pavel Zlámala

8. 3. 2018 – Vandalmi poškodené vonkajšie oplotenie v smere od
tribúny po roh bude opravené. Okrem neho bude opravené aj
pletivové oplotenie vo dvore popri nafukovacej hale aj popri chodníku
do šatní (diery, vyšponovanie horných, stredných i dolných vodiacich
drôtov podľa potreby, oprava uchytenia pletiva v miestach kde je
uvoľnené, ...)
12. 03. 2018 – Oplotenie vonkajšie i vnútorné bolo opravené.
Značka „Parkovisko“ sa vyrovnať nedala, stĺpik sa odlomil. Priniesli ju
naši pracovníci na dvor MsÚ. Bude osadená na nový stĺpik keď
budeme robiť v meste montáž dopravných značiek a zariadení.

Mgr. Janka
Jančárová

14.3.2018

Mgr. Janka
Jančárová

14.3.2018

Ing. Silvia Grossová

14.3.2018

3.

Značka „Parkovisko“ pri obchode
„Môj obchod“ – Chatrnuch je
ohnutá.

Mgr. Renáta
Miklošová

4.

Pri fontáne v parku je odtrhnuté
svetlo.

Ing. Arch. Matej
Jančár

Opravu zabezpečil Brodek a spol.

5.

Parkovanie pri stanici.

doc. PhDr.
Miroslav
Karaba, PhD.

Odpovedala pani primátorka na zasadnutí.

6.

Odkúpenie pozemku pri stanici na
vytvorenie parkovacieho miesta od
p. Srnčíka.

doc. PhDr.
Miroslav
Karaba, PhD.

Bude oslovená p. Srnčíková ako vlastníčka pozemku a taktiež budú Ing. Zuzana
oslovení vlastníci susediacich pozemkov s návrhom na odkúpenie.
Pelzlová

14.3.2018

14.3.2018

7.

Nefunkčné ukazovatele rýchlosti.

PhDr. Jozef
Krilek

Merače rýchlosti na ceste III/1319 som viackrát kontrolovala, sú Mgr. Janka
v poriadku. Možno bol vtedy krátkodobý pokles prísunu el. energie. Jančárová
Vtedy sa môže stať, že dočasne vykazujú chybu.

8.

Neporiadok na štrkovke, osloviť
Slovenský rybársky zväz a p.
Mutkoviča.

Pavel Zlámala

MsO SRZ Hlohovec má plánovanú brigádu na Štrkovke v Leopoldove Ing. Silvia Grossová
24. marca 2018.
http://www.srzhlohovec.sk/brigady

9.

Zistiť ako sa v knižničnom programe
Clavius dá zachovať rovnaké číslo
pre čitateľa počas viacerých rokov

doc. PhDr.
Miroslav
Karaba, PhD.

V knižničnom programe Clavius je ponechávané rovnaké číslo čitateľa Naďa Masárová
počas viacerých rokov. Na preukaze čitateľa je toto číslo vidieť na
štítku, ktorý sa tlačí z programu.

14.3.2018

10.

Požiadať o stanovisko ODI PZ či
Ing. Arch Matej
môžeme osadiť zastovavací semafor Jančár
k ceste III/1319 na vstupe do Mesta
Leopoldov pred lokalitou
„Novopold“.

ODI PZ Trnava sme požiadali o písomné stanovisko k umiestneniu Mgr. Janka
semafora pri lokalite Novopold.
Jančárová
Okrem toho pripravujeme návrh zmeny dopravného značenia vo
vybraných lokalitách mesta (výkresová i textová časť), tak ako bolo
riešené na stavebnej komisii a jeho súčasťou je okrem iného aj
umiestnenie predmetného semafora.
O výsledku Vás budeme informovať.

14.3.2018

11.

Regulatívy pre centrálnu mestskú
zónu.

Hranica centrálnej mestskej zóny je vo výkresovej časti územného Mgr. Janka
plánu presne vymedzená. Základná charakteristika a regulácia plôch Jančárová
obytného územia podľa textovej záväznej časti UPD tu je:
A1 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy
alebo zmiešaná funkcia:
A1 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy; B1 – Polyfunkčne územie
a vybavenostná kostra mesta.
V uvedenej textovej časti pre A1 aj pre B1 sú určené presné regulatívy
s tým, že ak je to v centrálnej mestskej zóne určené inak, tak je v texte
na to upozornenie.
Čo sa týka podlažnosti – Podľa A1: „podlažnosť v rámci CMZ sa určuje
na max. 3 nadzemné podlažia vrátane obytného podkrovia“. (Podľa B1
podlažnosť definovaná nie je).
Ďalšie charakteristiky a regulatívy v CMZ:
B2 – Plochy a bloky areálovej vybavenosti - v časti kde sa nachádza
MsÚ a blízke okolie;

14.3.2018

Ing. Arch. Matej
Jančár

Z1 – Plochy lesoparkové a parkové plochy - parky na Nám. sv. Ignáca;

12.

Kapacita cykloboxov.

doc. PhDr.
Miroslav
Karaba, PhD.

Kapacita cykloboxov je 45.

Ing. Kristína
Bajtalová

14.3.2018

