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Vec: Petícia proti výstavbe parkoviska za bytovým domom súp. č.: 1884/70, 1884/71,
1884/72 na ul. Vrlíkovei v Liptovskom Mikuláši - odpoveď

Dňa 07.12.2018 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia „Petícia proti 
výstavbe parkoviska za bytovým domom súp. č.: 1884/70, 1884/71, 1884/72 na ul. Vrlíkovej 
v Liptovskom Mikuláši". Dotknutí občania odmietajú túto výstavbu, ktorá podľa nich plánuje 
negatívne ovplyvniť životné podmienky v ich bytovom dome.

Uvedená petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov. Na základe uvedeného konštatujeme, že uvedená petícia je v súlade 
s právnymi predpismi a verejnými alebo inými spoločnými záujmami, preto sa jej 
vyhovuje sčasti.

Odôvodnenie výsledku prešetrenia petície:

Odbor ŽP a dopravy , odd. dopravy a verejných priestranstiev, po preskúmaní petície 
proti výstavbe parkoviska za obytným domom s. č. 1884/70, 1884/71 a 1844/72 na 
ul. Vrlíková, v ktorej občania vyjadrujú nesúhlas s plánovanou výstavbou parkoviska pre 
osobné motorové vozidlá z východnej strany bytového domu, predkladá nasledovné 
stanovisko:

Výstavba predmetného parkoviska je súčasťou rozsiahleho projektu „Stavebné 
úpravy ul. Majerská II. etapa Liptovský Mikuláš", ktorý sa pripravuje na realizáciu.
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V lokalite tohto plánovaného projektu žije 822 obyvateľov v 450 bytoch, pričom pre 
potreby parkovania je vytvorených len 209 parkovacích miest, čo má za následok ich akútny 
nedostatok. Situácia je natoľko závažná, že v tejto lokalite dochádza k permanentnému 
porušovaniu dopravných predpisov zo strany vodičov odstavených vozidiel, ktorí sú 
vzhľadom k nedostatku parkovacích miest nútení na parkovanie využívať aj priestory, na 
ktorých je parkovanie v rozpore so zákonom o cestnej premávke. Taktiež stav, existujúcich 
parkovacích miest, cesty, chodníkov, ich odvodnenia a verejného osvetlenia je v stave 
vyžadujúcom ich nutnú obnovu (priestor je v pôvodnom stave od doby výstavby sídliska).

Z vyššie uvedených dôvodov mesto pristúpilo k príprave projektu výstavby nových 
parkovacích miest a komplexnej rekonštrukcie existujúcich komunikácií, ktorý je projekčné 
pripravený.

V prípade bytového domu ul. Vrlíková 1884 projekt počíta s vytvorením 20 nových 
parkovacích miest z východnej strany bytového domu, ktoré vzhľadom k svojej pozícii budú 
slúžiť najmä obyvateľom tohto bytového domu a vyriešia problém s parkovaním ich 
motorových vozidiel.

Umiestnenie parkovacích plôch z východnej strany bytového domu považujeme za 
jediné možné vzhľadom k skutočnosti, že na časti západnej strany bytového domu už 
parkovisko existuje a na ďalšom priestore rastie početná vzrastlá a zdravá zeleň, ktorej výrub 
v prípade výstavby nových plôch by mal zlý vplyv na životné prostredie v tejto lokalite a to 
najmä z dôvodu, že slúži ako hluková a prachová bariéra od vyťaženej cesty III. triedy ul. 
Vrlíkovej. Taktiež má pozitívny vplyv na mikroklímu v lokalite a výzor verejného 
priestranstva.

Proti výstavbe tohto parkoviska sa postavilo 38 obyvateľov dotknutého bytového 
domu. Svoje dôvody uvádzajú v predmetnej petícii.

Aj z dôvodu doručenej petície, ale aj z dôvodu potreby mesta predstaviť projekt ako 
celok dotknutým obyvateľom lokality, bolo na deň 08.01.2019 zvolané verejné prerokovanie 
tohto projektu na pôde Mestského úradu. Na verejné prerokovanie bola doručená aj žiadosť 
obyvateľov bytového domu Vrlíková 1884 o výstavbu problémového parkoviska, podpísaná 
jeho 84 obyvateľmi.

Počas verejného prerokovania vzišli zo strany nespokojných obyvateľov rôzne návrhy 
na prípadnú zmenu projektu, tak aby v čo najmenšej miere ovplyvnil ich potreby. Tieto 
návrhy boli prediskutované so záverom, že mesto v spolupráci s projektantom stavby bude 
hľadať vhodnejšie riešenie nových parkovacích plôch a to najmä s dôrazom, aby nezasahovali 
do priestorov v blízkosti okien a do pozemkov, na ktorých si obyvatelia vytvorili záhradky.

V spolupráci s projektantom bolo spracované variantné riešenie výstavby 20 
parkovacích plôch (viď priložená situácia), ktoré je navrhnuté tak, aby spĺňalo aj požiadavky 
nespokojných obyvateľov - parkovacie miesta sú navrhnuté vo vzdialenosti minimálne 11 
metrov od bytového domu a nezasahujú do záhradiek.

Navrhované riešenie podľa názoru Odboru ŽP a dopravy, odd. dopravy a verejných 
priestranstiev vyhovuje tak potrebe výstavby nových parkovacích plôch a teda potrebe 
väčšiny obyvateľov, ako aj potrebám nespokojných obyvateľov.
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Na základe vyššie uvedeného Odbor ŽP a dopravy, odd. dopravy a verejných 
priestranstiev odporučil predmetnej petícii čiastočne vyhovieť s tým, že projekt stavby bude 
zmenený v zmysle priloženého návrhu.

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta Liptovský Mikuláš. MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MESTSKÝ ÚRAD 
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

S pozdravom

ŕ
Ing. Jsyh BlcWáč, PhD. 

primátor/mesta

Príloha:
- návrh projektu stavby
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ODSTAVNÉ STOJISKÄ 
CELKOVÝ POČET 20 MIEST 
19 x 2,5 m x 5,0 m 
1 x 3,5 m x 5,0 m
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