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    Liptovský Mikuláš 
    18. januára 2008 
 
Vec:  Spracovanie projektovej dokumentácie na projekt „REGENERÁCIA 
 SÍDLISKA PODBREZINY“ 
 
Vážené dámy a páni, 
 
 Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje v rámci svojich strategických zámerov 
spracovanie a následnú realizáciu projektu s názvom „REGENERÁCIA SÍDLISKA 
PODBREZINY“, ktorý šírkou záberu riešenej problematiky obsiahne všetky oblasti 
riešeného územia. Toto územie je charakterizované ako obytné s doplnkovými 
funkciami. Zvýšenie kvality obytného prostredia bude hlavným cieľom uvedeného 
projektu.  
 Z týchto dôvodov si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
dňa 30. januára 2008 o 11,00 hod v malej zasadačke Mestského úradu, ul. 
Štúrova 1989/41. Boli by sme radi, keby ste nám na tomto stretnutí mohli poskytnúť 
prvotné podklady a prezentovať Vaše zámery, prípadne vydané rozhodnutia 
v riešenom území - viď. príloha. Tieto zámery budeme mať snahu zakomponovať 
a skoordinovať v rámci nami riešeného projektu. Vaša spolupráca nám vzájomne 
pomôže k úspechu uvedeného projektu, pre ktorý chceme využiť prostriedky 
poskytnuté Európskou úniou.  
 
OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE: 
Urbanistický koncept riešenia a rozvoja sídliska vrátane návrhu etapizácie 
Návrh riešenia a projekt jednotlivých priestorov  - vnútrobloky 
        -  námestie 
        - športoviská 
        -  nábrežie Smrečianky 
  Projekt dopravných zariadení a statickej dopravy 

Projekt sadových a parkových úprav  
  Projekt doplnenia verejného osvetlenia 
  Projekt rekonštrukcie tepelných rozvodov 
  Projekt doplnenia odlučovačov ropných látok  
  Projekt rekonštrukcie slaboprúdových  rozvodov 
  Návrh konceptu informačného systému a umeleckých diel 
   
ROZSAH DOKUMENTÁCIE A ČLENENIE STAVBY:   

Urbanistický koncept riešenia a rozvoja sídliska vrátane návrhu 
etapizácie 

Obsah dokumentácie: Sprievodná správa 
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Návrh v M 1:5000 
   Urbanistický detail M 1:500, 200 
 

  Návrh riešenia a projekt jednotlivých priestorov   
- vnútrobloky SO 301 až N 

     -  námestie     SO 401  
     - športoviská SO 501 až N 
     -  nábrežie Smrečianky SO 601 
     

Dopravných zariadenia a statická doprava SO 101 až N 
Sadové a parkové úpravy SO 701 

  Doplnenie verejného osvetlenia SO 201 
  Rekonštrukcie tepelných rozvodov  SO 202 
  Doplnenie odlučovačov ropných látok SO 203  
  Rekonštrukcia slaboprúdových rozvodov SO 701 až N   

Informačný systém, drobná architektúra  a umelecké diela SO 801 
 
 Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia bude spracovaná v rozsahu 
stanovenom Stavebným zákonom. Dokumentácia pre realizáciu stavby bude 
spracovaná v rozsahu doporučeného obsahu dokumentácie SKSI a požiadavok 
dotknutých inštitúcií. 
 
TERMÍNY SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:  
     koncept riešenia    28.02.2008 
    PD pre stavebné povolenie  30.04.2008 
    Výkaz výmer    15.05.2008 

Realizačný projekt   60 dní od právoplatnosti SP 
 
 

 
 
Teším sa na stretnutie a ostávam s pozdravom  
 
 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD.  
     primátor mesta 
   Liptovský Mikuláš 


