ZÁPISNICA
zo zasadania komisie výstavby, územného plánovania a verejnoprospešných služieb pri
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 28. 1. 2015
Č. j. 347/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – všetci členovia komisie
Miesto konania: Obecný úrad, ul. Litoměřická, „Kostolná ulička“
Čas konania: 16: 30 – 19:00 hod.
Program: 1. Chodník na ulici Litoměřickej
2. Ohliadka časti ulice Hlavnej – „Kostolná ulička“
3. Oboznámenie členov s ÚPN obce – zadanie
4. Rôzne
1. Členovia komisie vykonali ohliadku jestvujúceho chodníka na ulici Litoměřickej – v časti
od rodinného domu č. 4 po koniec areálu základnej školy. Po vykonanej ohliadke odporúčajú
obci nasledovné:
a) zrealizovať nový chodník v šírke 150 cm zo zámkovej dlažby, ktorá bude farebne
a rozmerovo nadväzovať na dlažbu na ulici Hlavnej, v úseku od rodinného domu č. 4 - po
koniec areálu základnej školy;
b) na uvedenom chodníku, v úseku, kde sú rodinné domy, medzi fasádu domu a obrubník
chodníka na šírku cca 50 cm vytvoriť štrkovú plochu tak, aby sa realizáciou chodníka
nezasahovalo do základov rodinných domov;
c) vyzvať tých majiteľov pozemkov, ktorí nemajú zrealizované kanalizačné prípojky, aby si
ich zabezpečili pred realizáciou chodníka, v termíne do 30. júla 2015;
d) upraviť zeleň, ktorá zasahuje do jestvujúceho telesa chodníka
e) od konca oplotenia základnej školy pokračovať chodníkom z dlažobných kociek z
demontáže jestvujúceho chodníka v šírke 150 cm;
f) aby cyklochodník z Hlavnej ulice pokračoval aj na ulici Litoměřickej, ale už iba v telese
cesty - ak to dovoľuje šírka komunikácie - a bol vyčlenený iba vodorovným dopravným
značením na jestvujúcej asfaltovej ceste
2. Členovia komisie odporúčajú úpravu nového povrchu miestnej komunikácie tzv. „
Kostolnej uličky“ vykonať z asfaltu. Z pohľadu od kostola v ľavej strane cesty osadiť
vyvýšený cestný obrubník na jednostranný sklon a prídlažbu ( s funkciou ako rigol pre
odvedenie vody do vpuste na križovatke s Hlavnou ul.). Z pravej strany cesty smerom od
kostola osadiť cestný obrubník a zrealizovať chodník zo zámkovej dlažby. Zároveň členovia
komisie odporúčajú odstránenie drevín v druhovom zložení pagaštan konský v počte 7 ks - t.
j. v mieste realizácie chodníka.
3. V treťom bode programu predseda komisie oboznámil členov so schváleným zadaním
územnoplánovacej dokumentácie.
4. V bode Rôzne predseda komisie informoval členov o prejednávaných bodoch na zasadnutí
obecného zastupiteľstva hlavne o :
- pripravovanej realizácie časti Dlhovského ulice
- nových záujemcoch o prenájom štadióna
- zmene majiteľa hotela Národný dom a jeho záujme o kúpu kina
- výmene svietidiel verejného osvetlenia za diódové
- uložení elektrického vedenia do zeme v križovatke ulíc SNP a Mlynská

V tomto bode programu bola daná úloha p. Martinovi Švecovi lokalizovať skládky, ktoré sú
evidované ako environmentálne záťaže podľa Registra skládok ŠGÚDŠ Bratislava.
Členovia komisie do budúceho zasadnutia predložia návrhy plánu činnosti komisie na rok
2015.

Zapísala: Ľubica Krajčová – tajomníčka komisie

Ing. Roman Kazík v. r.
predseda komisie

