Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

_______________________________________________________________________
Bratislava 05.09.2019

POZVÁNKA
na zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby,
ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti na 1. poschodí kina Lamač

dňa 11.09.2019 (streda) o 17.30 hod.
Program zasadnutia:
Otvorenie, úvodné slovo predsedu komisie, schválenie programu
Návrh VZN o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač
Posúdenie žiadosti o predĺženie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta – Ing. Miroslav
Janíček
4. Žiadosti o záväzné stanovisko k stavbám:
a. Ing. Mária Baníková – AtelierM: „Štúdia osadenia rodinných domov Lamač – Segnáre“
(za účasti Ing. Márie Baníkovej)
b. K-ONE REAL, s.r.o. – „Doplnková stavba k objektu ubytovne“ na pozemku parc.
č. 1791/1, k. ú. Lamač
c. K-ONE REAL, s.r.o. – „Doplnková stavba k objektu ubytovne“ na pozemku parc.
č. 1791/1, k. ú. Lamač – napojenie na miestnu komunikáciu (Furmanská ul.)
d. SPS Koncept, s.r.o. – „Pletivové oplotenie s oporným múrom na pozemku 2555/429“
(za účasti investora a súčasne spracovateľa PD)
e. SPS Koncept, s.r.o. – „Oporný múr s betónovým oplotením na pozemku 2555/429- 2.časť“
(za účasti investora a súčasne spracovateľa PD)
5. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie:
a. Čierna stavba na Vysokohorskej
b. Stavba na Vrančovičovej 1
c. Stavba 4 RD na Ceste na Klanec
d. Zberný dvor Borinská
e. Projekt rekonštrukcie školy
f. Čistenie kanálových vpustov
6. Informácia o obstarávaní Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Z Bratislava, Lamač - Malokarpatské
námestie
7. Informácia o obstarávaní Územného plánu zóny v lokalite OP NKP kaplnky sv. Rozálie
8. Koncepcia upokojenia dopravy vo vnútorných častiach Lamača
9. Správa a hodnotenie opráv ciest a chodníkov za obdobie 01-08/2019
10. Malokarpatské námestie
a. Informácia o stave dokončenia druhej etapy MKN s dôrazom na výstupy zo
spoločného zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby a Komisie
životného prostredia a hospodárskej stratégie konanej 25.6.2019
b. Projekt výsadby zelene v spodnej časti námestia a s tým spojené VO
c. Projekt výsadby zelene pred kinom
d. Dobudovanie závlahového systému zo studne
e. Reklamácia, úprava terénu a prevzdušnenie zhutnenej zeminy pri koreňoch stromov
v strednej časti námestia
1.
2.
3.

f. Doplnenie herných prvkov na námestí
11. Pravidlá pre subjekty vykonávajúce rozkopávky na miestnych komunikáciách (informácia z
MÚ o podmienkach pri rozkopávkach)
12. Rôzne
13. Záver

Ing. Matúš Harmaňoš, v.r.
predseda komisie

Vybavuje: Ing. et Ing. Miroslava Pokorná

tel.: 02/64 78 00 65

e-mail: pokorna@lamac.sk

