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PLÁN ČINNOSTI
ÚVOD
Tento plán činnosti je otvorený materiál, definujúci oblasti, ktorým sa chce Stavebná, dopravná
a environmentálna komisia venovať počas volebného obdobia 2019 – 2022. Je otvorený ďalšiemu
dopĺňaniu a modifikáciám.
Plán je rozdelený do troch blokov, ktoré predstavujú tri základné oblasti, ktoré komisia pokrýva:
stavebno-bytová oblasť, doprava a environmentálna oblasť.

INVESTIČNÉ PROJEKTY



Pomoc procesu prípravy a dozorovanie realizácie zvýšenia kapacity školy a škôlky (nadstavby
školskej jedálne).
Pomoc procesu prípravy projektu Castellum (námestie a výstavby na mieste okolo
zdravotného strediska).

DOPRAVA
















Príprava a vypracovanie dopravnej štúdie a konkrétne opatrenia, ktoré z nej vyplynú.
Možné prehodnotenie a vylepšenie dopravného riešenia v oblasti Rusovce-sever.
Detské dopravné ihrisko.
Bezbariérový prístup na poštu.
Umiestnenie zrkadla na Keltskú ul. v neprehľadnej zatáčke pred dom pop. č. 20.
Na parkovisko pred obchodom "Kraj" vyhradiť dve parkovacie miesta pre zdravotne
postihnutých.
Riešiť bezbariérový prístup do priestorov miestneho úradu.
Požiadať Min. dopravy o zrušenie spoplatnenia diaľnice od krížovatky Jarovce po št. hranicu s
Maďarskom.
Presadzovať napojenie na diaľnicu pri križovatke Čunovo.
Riešiť možné využitie železničnej dopravy v rámci bratislavskej integrovanej dopravy.
Riešiť otázku cyklotrasy cez Gaštanovú aleju.
Zaoberať sa petíciou za rampy pri železničnom priecestí kvôli húkaniu lokomotív. Spolu s tým
rovnako riešiť priecestie smerom na Jarovce.
Cyklochodníky: vypracovať cieľový plán a plán ich dobudovania.
Zapojenie sa do bike sharingu.
Diskutovať prípadné vybudovanie novej zastávky 91 v Petržalke.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ



Riešenie problematiky výrubov v lužných lesoch, spravovaných š.p. Lesy SR, v súčinnosti (resp.
ako súčasť) vznikajúcej celomestskej iniciatívy.
Príprava a pomoc vypracovaniu dokumentu starostlivosti o dreviny, ktorý obsahuje aj plán
náhradných výsadieb.
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Vypracovanie plánu pre zlepšenie separovaného zberu a ekonomického sfunkčnenia činnosti
zberného dvora.
Vypracovanie dlhodobejšieho plánu adaptácie na zmenu klímy s konkrétnymi opatreniami, s
cieľom zapojiť Rusovce do Klimatickej aliancie.
Pomoc v menších aktivitách občianskej participácie ako sú lavičky v Gaštanovej aleji alebo
zelený pás na Starorímskej ul.
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