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

_______________________________________________________________________
Bratislava 11.03.2021

POZVÁNKA
na zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby,

dňa 18.03. 2021 (štvrtok) o 16.30 hod.
Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2. Správa o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich komisií
3. Stanoviská k investičným činnostiam a informačným, reklamným a propagačným
zariadeniam
4. Prehľad žiadostí doručených na Stavebný úrad Lamač - tabuľka
5. Prehľad rozhodnutí vydaných Stavebným úradom Lamač - tabuľka
6. Informatívna správa o stave a aktualizácii PHSR mestskej časti Bratislava-Lamač
7. Informácia o prebiehajúcich projektoch –
a/ Kino Lamač
b/ Oddychová oáza
8. Informácia o nábehu MČ na celomestskú parkovaciu politiku
9. Vyznačenie BUS pruhu na Hodonínskej, spolupráca s mestom, stav riešenia
10. Informácia o situácii ohľadom odstraňovania reklamných stavieb na pozemkoch MČ
11. Informácia o stave prác na ÚPN-Z sv. Rozálie
12. Informácia o existencii alebo plánovaní ÚPD pre lokalitu Staré Záhrady
13. Informácia o projekte Rázsochy Residence (PD, dopravno-kapacitné posúdenie,
stanovisko k IČ)
14. Informácia o spôsobe vykonávanie zimnej údržby na základe zmluvy o poskytovaní
služieb s hl. mestom (starostlivosť o mestské chodníky)
15. Pripomienky MČ k projektu Modernizácie železničného uzla Bratislava – vetva
ZÁPAD
16. Návrh úpravy parkovania na Malokarpatskom námestí
17. Doplnenie podnetov a podkladov vo verejnom a komunálnom záujme pre prípravu ZaD
18. Návrh VZN Hl. mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného
mesta SR Bratislavy – žiadosť o zaujatie stanoviska
19. Monitoring dopravy a ovzdušia - stav projektu, výstupy
20. Plán zateplenia kina Lamač (na základe požiadavky na navýšenie čiastky na
rekonštrukciu v rozpočte)
21. Odkanalizovania časti ulice Zidiny, konkrétne pre domy Zidiny 1 až Zidiny 9A:
stav projektovej dokumentácie, cenový odhad na realizáciu a plán,
22. Rôzne
a/ občiansky podnet k stavu okolia OD Traslák
b/ asfaltovanie pred školou; bolo sľúbené po rekonštrukcii SPP 04/2020
c/ záhradkárske osady - cenová ponuka ing arch Žalman
d/ Návrh riešenia hracieho prvku na Malokarpatskom námestí
23. Záver
Ing. Matúš Harmaňoš, v.r.
predseda komisie

Vybavuje: Ing. arch. Eva Kutišová

tel.: 02/64 78 00 65

e-mail: kutisova@lamac.sk

