ZÁPISNICA
zo zasadania komisie výstavby, územného plánovania a verejnoprospešných služieb pri OZ
v Topoľčiankach konaného dňa 30. 9. 2015
Č. j. 1925/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: M. Švec
Miesto konania: Obecný úrad
Čas konania: 16: 30 – 19:00 hod.
Program: 1. Oboznámenie sa s Územným plánom obce - konceptom
2. Rôzne
1. Členovia komisie sa oboznámili s výkresovou dokumentáciou územného plánu obce – konceptom
a predkladajú nasledovné pripomienky:
a) zrušiť v lokalite ulice Mlynskej – za objektom dielní Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. –
pozemky s funkciou športu z dôvodu, že tieto pozemky nie sú vo vlastníctve Národného žrebčína. Sú
to súkromné záhrady.
b) zapracovať do územného plánu parkovisko v nasledovných lokalitách:
- ulica Žikavecká - časť od Hlavnej ulice po Cintorínsku
- ulica Kopaničky – časť pri cintoríne
- ulica Športová – pri štadióne
- križovatka ulíc Mlynská a Machulinská - časť od Mlynskej po ulicu Lipovú
- pred objektom dielní Národného žrebčína
c) navrhujú dvojité využitie areálu štadióna ( väčšia časť športové využitie, menšia časť parkovisko –
pre potreby väčších podujatí v areáli štadióna
d) ponechať pôvodnú variantu - IBV pozemky pri štadióne v smere do obce Hostie
e) posunúť v lokalite L2 „KOPANIČKY“ prepojovaciu cestu medzi Partizánskou ulicou a ulicou
Kopaničky do telesa odvodňovacieho rigolu, ktorého funkciu zabezpečí nové veľkopriemerové
potrubie
f) členovia komisie súhlasia s navrhnutou alternatívou v lokalite
H1 – Dlhovského ulica –rozšírenie IBV
G1 – Hostianska ulica – rozšírenie IBV
G 2 – Machulinská ulica – KBV a zberný dvor
Predseda komisie požiadal členov komisie, aby si preštudovali textovú časť ÚPN
a pripomienky k nej predložili na stretnutí komisie v pondelok 5. 10. 2015.
2. V bode „Rôzne“ predseda oboznámil prítomných členov o zrealizovaní dražby budovy kina
a o prebiehajúcej výstavbe chodníka pre peších v časti od autoservisu AUTO-ASOS – Holešovská
ulica.
Zapísla: Ľubica Krajčová, tajomníčka komisie

Ing. Roman Kazík
predseda komisie

