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Vec: Petícia za rekonštrukciu cesty a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom
1868, Nábrežie 4. apríla. Liptovsky Mikuláš - odpoveď

Dňa 12.01.2018 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia „Petícia za
rekonštrukciu cesty a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 1868, Nábrežie
4. apríla, Liptovský Mikuláš".
Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov a bolo zistené, že nemá náležitosti v zmysle § 5 citovaného zákona. Na
základe uvedeného bol petičný výbor dňa 24.01.2018 mestom Liptovský Mikuláš vyzvaný na
doplnenie nedostatkov.
Dňa 30.01.2018 bola predmetná petícia zo strany petičného výboru doplnená a boli
odstránené zistené nedostatky.
Na základe uvedeného konštatujeme, že uvedená petícia je v súlade správnymi
predpismi a verejnými alebo inými spoločnými záujmami, preto sa jej vyhovuje z časti.
Odôvodnenie výsledku prešetrenia petície:
Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy, odd. dopravy
a verejných priestranstiev po preskúmaní petície č. 1/2018, v ktorej občania požadujú
rekonštrukciu cesty a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 1868, Nábrežie 4.
apríla, predkladá nasledovné stanovisko:
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Rekonštrukcia vnútroblokových miestnych komunikácií pred bytovými domami
Vrbická č. 1869 a Nábrežie 4. apríla 1858, rovnako ako výstavba nových parkovacích plôch
pre túto lokalitu, sú vzhľadom k svojmu stavebno-technickému stavu (najmä nevyhovujúci
stav komunikácií] a vzhľadom k nedostatku parkovacích miest zaradené do Plánu
rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 - 2023, ktorý sa schvaľoval na
decembrovom mestskom zastupiteľstve v roku 2017. V zmysle tohto plánu je rekonštrukcia
týchto komunikácií naplánovaná na rok 201S a výstavba parkoviska z južnej strany bytového
domu Vrbická 1869 na rok 2020. Predmetný schválený plán je podkladom pre spracovanie
rozpočtu mesta, ktorý sa spracováva na výhľadové trojročné obdobie a v zmysle tohto
schváleného rozpočtu mesta sú na rok 2020 vyčlenené prostriedky na realizáciu.
Uvedomujeme si, že v prípade potreby parkovacích plôch sa môže realizácia v roku
2020 pre obyvateľov javiť ako dlhší časový horizont, ale v kontexte potrieb či už v mestskej
časti Nábrežie, ako aj v rámci celého mesta, ktoré vo finančnom vyjadrení siahajú nad 14
miliónov eur, je nutné potrebné rekonštrukcie miestnych komunikácií vzhľadom k svojej
finančnej a prípravnej náročnosti rozdeliť na dlhšie časové obdobie. Ich poradie je určované
podľa zmapovaného stavebno-technického stavu komunikácií, taktiež je potrebné vytvoriť
priestor pre prípravu takejto investičnej akcie, ktorá vyžaduje okrem spracovania projektovej
dokumentácie aj územné rozhodnutie, vodoprávne povolenie, stavebné povolenie, čo tvorí
aj pri najväčšom úsilí minimálne rok a po! prípravných prác. Z tohto dôvodu nie je možné
vyhovieť petícii obyvateľov v časti týkajúcej sa požiadavky na bezodkladnú výstavbu
parkovacích plôch.
Čo sa týka rekonštrukcie komunikácií pred bytovými domami vrátane existujúcich
odstavných plôch, je ich možné vzhľadom na úspory a vzhľadom na fakt, že takáto činnosť
nevyžaduje stavebná povolenie, realizovať už v roku 2018 v letnom období. Rekonštrukcia
bude pozostávať z kompletnej výmeny povrchu vozovky a z výškových úprav existujúcich
kanalizačných vpustí. V tejto časti sa petícii vyhovuje.
Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta Liptovský Mikuláš.
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