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PODPIS: I
Petícia Č. Vybavujellinka Dátum

2/2017 Ing. Danka Chromeková 28.11.2017

VEC
Oznámenie výsledku vybavenia petície

Dňa 31 .10.2017 bola Mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia proti výstavbe
parkovacích plóch.

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskoršĺch predpisov a bob zistené, že je v súlade s právnymi predpismi a verenými abebo
mými spoločnými záujmami, preto sa jej vyhovuje z časti.

Odóvodnenie výsledku prešetrenia petície

Vyjadrenie hlavného architekta mesta.
V súvisbosti s podanou petícíou „proti výstavbe parkovacích plóch“ a následnou úpravou
projektovej dokumentácie stavby „Zmena stavby pred dokončením z „Prístavba, nadstavba
a stavebné úpravy objektu so zmenou účelu na zdravotné stredisko a lekáreň „ na
“BYTOVY DOM HURBANOVA“ sa uskutočnilo dňa 16.11.2017 na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši stretnutie zástupcov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva,
investora a občanov okolitých bytových domov.

ltivčslor Euró RČÍtihtISK š.r.o., Hütbanóva č. 862, Liptövšký Mtkuláš, v zaštúpení
konateľom Ing. Petrom Sklenárom, predložil úpravu projektovej dokumentácie stavby
z dóvodu zohtadnenia požiadaviek obyvatetov susedných bytových domov. Znĺženĺm
počtu bytových jednotiek z 50 b.j. na 41 b.j. a úpravou podlažnosti plánovaného bytového
domu — z póvodne navrhovaných 7 nadzemných podlaží, podlažnost‘ postupne klesá, vo
východnej časti pódorysu na 4 až 3 nadzemné podlažia, dochádza k redukcii parkovacích
stání z póvodných 70 na 58. V suteréne objektu je 14 parkovacích stání, 44 na pozemkoch
investora, doplňa sa zeleň na terasách objektu. Navrhovaná výstavba 18 parkovacĺch stání
na pozemku p.č. KN C 370/12 k.ú. Liptovský Mikuláš sa mení — 12 parkovacĺch stání sa
ruší a ostáva len 6 parkovacích stání, v ostatnej časti pozemku p.č. KN C 370/12 vybuduje
investor detské ihrisko /ponúka 240m2/, parkoviská na pozemkoch KN C 370/12 a 372/4
budú zo zatrávňovacích tvárnic, index zelene sa zvyšuje oproti póvodnému návrhu takmer
O 10%.
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Dňa 23.11.2017 bola doručená tunajšiemu úradu upravená projektová
dokumentácia stavby „Zmena stavby pred dokončením z „Prístavba, nadstavba a stavebné
úpravy objektu so zmenou účelu na zdravotné stredisko a lekáreň „ na „BYTOVY DOM
HURBANOVA“, - SO 02 spevnené plochy, SO 03 dažďová kanalizácia, odvodnenie
spevnených plčch a SO 04 preložka verejného vodovodu.

Zmena oproti póvodnému návrhu ie v redukcii parkovacích miest na pozemku p.č.
KN C 370/12 k.ú. Liptovský Mikuláš z póvodne navrhovaných 18 kusov na 6 kusov.
Parkovacie miesta na pozemkoch p.č. KN C 370/12 a 373/3,4 budú zo zatrávňovacích
tvárnic. ‚Zapadne Od plánovaného objektu íe 14 parkovacích stání.

Učelom stavby je výstavba parkovacích miest pre plánovanú výstavbu Bytového
domu — 40 b.j. na pozemkoch p.č. KN C 372/8,9, 373/9,11 k.ú. Liptovský Mikuláš.
V severnej častí plánovaného objektu na pozemkoch p.č. KN C 370/13-15, 372/9 a 373/11
je vytvorených 21 ks +3 pre ímobilných parkovacích stání. Pre realizáciu parkovacích stání
je potrebné asanovat‘ objekt s.č. 4457 — krytá skládka paliva. Odvodnenie spevnených
plóch je navrhnuté cez uličné vpuste do vsakovacieho zariadenía.

Upravená projektová dokumentácia stavby nie je v rozpore s platným územným
plánom mesta Liptovský Mikuláš, maximálna výška zástavby 6 nadzemných podlaží +
ustupujúce 7. podlažie v časti pödorysu je prípustné, index zastavanej plochy je maximálne
25%, minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku stanovený na 20% je dodržaný,
potrebné plochy statickej dopravy, vvplývaiúce z ustanovení STN 73 6110, sú situované na
vlastných pozemkoch.
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