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Vec: Petícia proti cestnej komunikačnei sletí k obytnému komplexu Victory Port - odpoveď

Dňa 29.04.2019 bala mestu Liptovský Mikuláš doručená peticia „Petícia proti cestnej
komunikačnej sieti k obytnému komplexu Victory Port“.

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskoršich predpisov a balo zistené, že nemá náležitosti v zmysle 5 5 citovaného zákona. Na
základe uvedeného bol petičný výbor dňa 03.05.2019 mestom Liptovský Mikuláš vyzvaný na
doplnenie nedostatkov.

Dňa 13.05.2019 bala predmetná peticia za strany petičného výboru doplnená a boli
odstránené zistené nedostatky.

Uvedená peticia bala prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov a verejne prerokovaná dňa 15.05.2019 stým, že petícii „Peticia
proti cestnej komunikačnej sieti k obytnému komplexu Victory Port“
sa vyhovuje s časti, ato v súlade 50 stanoviskami uvedenými v odóvodnení výsledku
prešetrenia peticie.

Qdóvodnenie výsledku prešetrenia petície:

Stanovisko odboru Životného prostredia a dopravy:
Navrhovaná komunikačná sieť: Na komunikácie a spevnené plochy súvisiace so stavbou
Victory Port balo vydané právoplatné územné rozhodnutie Č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu
za dňa 07.03.2017 a následne stavebné povolenie č. MsÚ/ÚRaSP/2018/3939-03/TBQ zo dňa
11.10.2018. Týmito rozhodnutiami sa povolilo jednak umiestnenie stavby siete účelových
komunikácií v rámci areálu predmetnej stavby a následne ich výstavba. Účelové komunikácie
sú na sieť miestnych komunikácií napojené v dvoch miestach ato z ul. žuffovej a zul.

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
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Glejárskej. Tieto napojenia areálu boll dlhodobo eXistujúce a predstavujú logické napojenie
areálu budúcich bytových domov na eXistujúcu sleť miestnych komunikácii. Riešenie
napojenia taktiež umožňuje rozptýliť fažisko dopravnej záfaže na viacero miestnych
komunikácií čo je v prospech bezpečnosti a plynulosti dopravy ako celku v tejto časti
Paúdzky.

Z vyššie uvedených dóvodov a najmä z dóvodov, že na riešenie spevnených plóch
bob vydané právoplatné územné a stavebné povolenie v rámci verejných konaní
oznámených verejnosti verejnou vyhláškou, voči ktorým neboli zo strany obyvateľov
vznesené žiadne pripomienky, nie je možné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí
stavebného úradu za strany mesta Liptovský Mikuláš tieto rozhodnutia meniť.

Tejto požiadavke vznesenej v petícll teda odporúča odbor Životného prostredia
a dopravy nevyhovieť v plnom rozsahu.

Plánovaná cestná komunikačná sleť počas výstavby — plán organizácie dopravy počas
výstavby: Mesto Liptovský Mikuláš si od investora stavby pred začatim stavebných prác
vyžiadalo predložiť plán organizácie výstavby a plán organizácie dopravy počas výstavby.
Predložený plán organizácie dopravy počas výstavby počítal s využitím miestnych
komunikácii ul. Glejárska, Priehradná, Budovateíská a Parková ako komunikácii na prejazd
nákladných vozidiel potrebných pre realizáciu stavby prvých 5 bytových domov. Pri výstavbe
ostávajúcich 5 bytových domov plán počítal s využitím ul. Žuffovej.

K predloženému plánu organizácie dopravy počas výstavby vydalo mesto Liptovský
Mikuláš dňa 20.05.2019 záporné stanovisko, ktoré zároveň stanovilo, ako jedinú prístupovú
komunikáciu pre oba smery, pre potreby prejazdu nákladných motorových vozidiel, ul.
Žuffovu ato z nasledovných dóvodov:

1. Rozpor existujúceho dopravného značenia na ul. Clejárskej s navrhovaným plánom
organizácie dopravy počas výstavby.

2. Danosti ul. Žuffovej ako historicky hlavnej komunikácie do predmetného areálu
bývalej glejony, ktoré sú dané jej vhodnejším stavebnotechnickým riešenim ako ulice
Glejárska, Priehradná, Budovateľská a Parková.

So stanoviskom mesta Liptovský Mikuláš bol bezodkladne oboznámený investor
stavby, ktorý s navrhovaným riešením súhlasil v plnom rozsahu a teda v tejto časti odporúča
odbor Životného prostredia dopravy petícii vyhovieť.

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tauli a ‚ebovom sídle
mesta Liptovský Mikuláš. A ‚

S pozdravom - —

lng.JnB!c ‚PhD.
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