Zápisnica
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku
dňa 19.1.2017 od 17.30 h
Prítomní: podľa prezen čnej listiny
Program:
1. Bezpečnostný technik pán Pčolin ský - informácie o dodržiavaní VZN Hlavného mesta
Bratislavy oh ľadom zákazu používania zábavnej pyrotechniky počas Silvestra
2. EIA, Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti „Obytný súbor Krčace Dúbravka",
3. Informácia o: - údržbe verejnej zelene
- stave dobudovávania detských ihrísk
4.

Rôzne

Pčo linský sa ospravedlnil, nemôže sa zasadnutia komisie v tomto termíne
bod programu je presunutý na zasadnutie komisie vo februári.

Bod 1: p.

zúčastniť.

Tento

Zi sťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej č innosti „Obytný súbor Krčace Dúbravka". Komisia odporúča, aby do stanoviska MČ Dúbravka bolo zapracované nasledovné:

Bod 2: EIA,
•
•

Pred povolením navrhovanej č in nosti iniciovať spracovanie UPD zóny v predmetnej lokalite.
Jasnejšie, zrozumiteľn ejš ie pre verejnosť dopracovať lokalizáciu navrhovanej či nnosti a širšie

•

Prepracovať hodnotenie vplyvov na ŽP. Výroky o ne/vplyve na ŽP v zámere sú zavádzajúce
a nepodložené.
Dopracovať primerané ko mpenzačné opatrenia
Komisia upozorňuj e na nestabilné geologické podložie a riziká z toho vyplývajúce pn
zakladaní nových stavieb a terénnych úpravách.

vzťahy

•
•

Komisia žiada o zapracovanie pripomienok komisie do stanoviska MČ Dúbravka k zámeru.
Prítomní: 9 č l enov
Hlasovanie za 9
proti O
zdržal sa O

Bod 3: Informácie o:
a) údržbe verejnej zelene
b) majetku a správe pozemkov a verejnej zelene- Magistrát/MČ Dúbravka
c) stave dobudovávania detských ihrísk
Komisia berie informácie na vedomie
Hlasovanie za 9
Prítomní: 9 členov

proti O

zdržal sa O

Bod 4: Rôzne
Pán Husár
• žiada zabezpečiť rez živého plota z vtáčieho zobu, na ul. Bullova 17, je tam problém
s priechodnosťou chodníka.
• upozornil na dvoj ité oplotenie detského ihriska na ul, Galbavého. Staré oplotenie odporúča
zrušiť.

Komi sia žiada
• zaradiť do programu na februárové zasadnutie informáciu o zimnej údržbe komunikácií osobne alebo písomne.
• Upozorniť „psíčkarov" na ich povinnosť odstraňovať exkrementy po vlastných psoch formou článku v Dúbravských novinách,
V Bratislave dňa 19.1.2017

Tomáš Husár vl.r.
I

Zapísala: Z. Knetigová
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