Komisia územného plánovania a výstavby dňa 4.9.2014
Počet prítomných členov komisie ÚPaV: 5
Spoločne s komisiou dopravy a komunálnych služieb.
Predseda p. Žilinčík dal odhlasovať zlúčenie komisií – návrh jednohlasne prijatý
Dal odhlasovať program podľa komisie dopravy (príloha) – jednohlasne schválené
1. Informatívna správa riad. Ing. Barienčíka o MHD – schválené
(diskusia k možnosti spojiť mestskou dopravou Mojš a Žilinu, vyťaženosť nového spoja
MHD z Hájika na Vodné dielo)
2. Urbanistická štúdia Hájik Hradisko – informatívna správa – berieme na vedomie
(diskusia k zásobovaniu teplom, plánovaný počet obyvateľov 4453 osôb, druh zástavby
terasové domy ...
Prof. Čelko: riešenie dopravy v širšom okruhu nie je vyriešené,
Ing. Barienčík: plán na získanie eurofondov na rozšírenie trolejbusovej dopravy na
Hájik, potreba riešiť dopravnú infraštruktúru)
3. Urbanistická štúdia Považský Chlmec – Predný Lán – berieme na vedomie
4. Územný plán zóny Rudiny – schválenie zadania – za: 5 členov komisie ÚPaV
(2. krok bude urbanistická štúdia)
5. Nakladanie s majetkom mesta: jednotlivé body postupne schválené bez námietok,
k niektorým iba doplňujúce otázky
k bodom:
prenájom chodník Štefánikova na parkovanie:
proti 4: Smikoňová, Janušek, Kašša, Štrba zdržal sa 1: Hamalová
predaj pozemku Solinky(na získanie pozemku pod ihriskom v Bytčici):
hlasovanie: proti 3 (Janušek, Smikoňová, Kašša), zdržal sa 2: Hamalová, Štrba
k bodu predaj pozemku v nemocnici: (je názor, že mesto tam nič nemôže robiť, na
parkovisko je to málo, iný pozemok mesto už v areáli nemocnice nemá, nemôže teda
ovplyvniť dopravné riešenie a parkovanie v areáli nemocnice, )
hlasovanie: za 2: Štrba, Hamalová, zdržal sa 2: Kašša, Smikoňová
(zistila som, že nemám poznačené hlasovanie Janušek)
Pýtala som sa Prof. Čelka na jeho názor k predloženému návrhu napojenia do
nemocnice od ČS Shell – vyjadril sa, že to neschválil, nie je to podľa územného plánu,
tam je plánovaná iná križovatka, nesúhlasí s parkoviskom pod oknami gynekológie,
prístup do nemocnice im navrhol cez tenisové kurty...
Toľko som si poznačila z rokovania komisií.
Pozdravujem, Smikoňová

