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

_______________________________________________________________________
Bratislava 07.10.2020

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

dňa 14.10. 2020 (streda) o 17.30 hod.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu
2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií
3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a propagačným zariadeniam
a) Ing. Matúš Stoklasa - rekreačný dom na parcele 3356
b) Ing. Igor Januška - rodinný dom na parcele 2555/303
c) Soňa Frolkovičová (investor - Bory a.s.) - Autocentrum TODOS na parcelách 641/37, 642/67,
642/74, 643/35, 643/36
d) Rudolf Talajka (investor - Rastislav Nálepka) – rodinným dom s troma bytovými jednotkami na
parcelách 549/2,676,677,672/8
4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač - tabuľka
5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač - tabuľka
6. Prehľad realizovaných krokov jednotlivých IČ MČ (BUS pruh Hodonínska, POD pre „zónu 30“
v Lamači, Cyklomost do Dúbravky, Nadstavba školy, Spomaľovač na Bakošovej ulici, Výmena
asfaltu pred školou, Protihluková stena od Sitiny, Priechod pre chodcov cez Podháj pri škole,
Rekonštrukcia MKN pod lipami, Vzrastlá stromová vegetácia pred kinom, Realizované kroky z
pracovnej skupiny Doprava, Oddychová oáza)
7. Návrhy možností riešenia parkovacej politiky
a/ Návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel
b /Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
8. Rozkopávky:
a) pravidlá rozkopávok, ktoré určuje MČ Lamač
b) poskytnutie povolenia a podmienok na rozkopávku SPP Distribúcia na ulici Pod Zečákom
c) Informácia o stave rozkopávky na ulici Zlatohorská
9. Možnosti umiestňovania polozapustených kontajnerov na území MČ Lamač
10. Priority komisie k rozpočtu na rok 2021
11. Podnety z OPS v oblasti dopravy:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/100704/malokarpatske-namestie-parkovanienevyznacene-miesta
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/93976/heyrovskeho-lavicka-poskodena
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/91722/studenohorska-vertikalna-znackachybajuca
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/89276/studenohorska-chodnik-bariera-nachodniku
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/80456/podhaj-chodnik-barierovy

12. Stav vybudovania ostrovčeka pre zastávku Studenohorská v smere do mesta
13. Návrh uznesenia komisie o vydaní interného riadiaceho aktu o záväznosti Technických listov
mesta Bratislava pre projektovú prípravu, investičnú prípravu a stavebné práce pri opravách
komunikácií v správe MČ Lamač https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava
14. Návrh uznesenia o odstránení starých a nepoužívaných telekomunikačných stĺpov na ulici
Segnáre a prípadne v iných častiach Lamača z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a zdravia
obyvateľstva
15. Rôzne
16. Záver

Ing. Matúš Harmaňoš, v.r.
predseda komisie

Vybavuje: Ing. Eva Kutišová

tel.: 02/64 78 00 65

e-mail: kutisova@lamac.sk

