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U Z N E S E N I A 

z 15. zasadnutia Komisie rozvoja  

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

konaného dňa 13.12.2021 

 

Uznesenie č. 56/2021 k bodu: 

5. Ideový návrh bezpečnostných opatrení pri ZŠ Tomášikova a OC Beta 

        Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever prerokovala 

Ideový návrh bezpečnostných opatrení pri ZŠ Tomášikova a odporúča k nemu vydať záporné 

stanovisko. Odporúča riešiť dopravnú situáciu pred ZŠ Tomášikova v zmysle uznesenia MZ č.54/2019, 

vytvorením nového výjazdu z Tomášikovej ulice na Národnú triedu odporúča MZ pôvodné riešenie 

v zmysle platných prijatých uznesení MZ.  

Uznesenie č. 57/2021 k bodu:  

6. INS FTTH KE 00 ČERMEL – optická sieť – žiadosť o stanovisko  

        Komisia rozvoja  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever berie na 

vedomie informáciu o projekte a odporúča vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii 

pre územné rozhodnutie stavby.  

Uznesenie č. 58/2021 k bodu: 

7. Bytový dom Čermeľ – žiadosť o stanovisko k PD pre územné rozhodnutie 

         Komisia rozvoja  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever neodporúča 

vydať kladné stanovisko k PD pre územné rozhodnutie z dôvodov: 

- nevyhovujúca dopravná situácia,   

- riešenie bezpečnosti chodcov, 

- cyklotrasa 

- osvetlenie  

- línia zástavby 

Uznesenie č. 59/2021 k bodu: 

8. Žiadosť o stanovisko k PD stavby: komunikácia v záhradkárskej lokalite Bankov 

          Komisia rozvoja  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever berie na 

vedomie informáciu k PD stavby „Komunikácia v záhradkárskej lokalite Bankov.  
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Uznesenie č. 60/2021 k bodu: 

9. Rôzne: Návrh lokalít pre osadenie meračov rýchlosti na území MČ Košice – Sever 

          Komisia rozvoja  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  navrhuje 

osadenie meračov rýchlosti na území MČ Košice – Sever v týchto lokalitách: 

1. Watsonova, v smere od Mieru, úsek za autobusovou zastávkou pri Obch. akadémii 

2. Národná trieda, v smere od Národnej banky, úsek Nár. trieda 24-26  

3. Hlinkova, v smere od Mieru, úsek oproti bloku Hlinkova 22,  

4. Čermeľská cesta, v smere do mesta, úsek Čermeľská cesta 20-22 

5. Kavečianska cesta, v smere do mesta, úsek Kavečianska cesta 12 

   

      

   

    

V Košiciach15.12.2021 

                                                                                                                     „podpísané“ 

                                                                                                                Ing. Mária Tomášová 

                                                                                                                predsedníčka komisie 

Zapísala : Bc. Jana Matiová,  

                 tajomníčka komisie     
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