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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 19. 09. 2019 číslo /2019

K bodu: Petícia podVa zákona č. 8511990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas S vybudovaním komunikácie

v m. č. mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na

Demánovskej ulici s územim Kamenného poVa + žiadosť O preloženie štátnej cesty lilS

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

a) mestu Liptovský Mikuláš bois dňa 15082019 doručená petlcia s názvom

PetIcia podľa zákona č. 85/1 990 Zb“, vyjadrujůca nesúhlas s vybudovanlm komunikácie V m. č. mesta

Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici 5 územlm

Kamenného pora + žiadosť O preloženie štátnej cesty l/lS (ďalej ako „Petlcia), ktorá bola adresovaná

primátorovi mesta a mestskému zastupiterstvu Liptovský Mikuláš. Solo zozbieraných 180 podpisov na

20 petičných hárkoch, z toho neplatné 4 podpisy.

b) Peticia boia zaevidovaná v osobitnej evidencii petici[ vedenej hlavným kontrolórom mesta na Útvare

hlavného kontrolóra pod č. 8/2019.

c) Petfcia bola prešetrená v zmysle prislušných ustanoveni zákona č. 85/1990 Zb. O petičnom práve

v zneni neskoršlch predpisov, pričom bob zistené, že petlcia splňa náležitosti v zmysle citovaného

zákona. Zistil sa skutočný stav veci, jeho súlad s právnymi predpismi a 5 verejným abebo mým

spobočným záujmom. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie

a vybavenie.
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II. schvaľuje vybavenie peticie

Mestské zastupiterstvo Liptovský Mikuláš „Peticii podra zákona Č. 85/1990 Zb., vyjadrujúcej nesúhlas

S vybudovanlm komunikácie v m. Č. mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú

komunikáciu na Demanovskej ulici s územím Kamenného pořa + žiadosť o preloženie štátnej cesty 1/18

n evy Ii Ov u j e z dövodu rozporu s Územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Důvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad - prešetrilo petíciu „Peticia podra zákona Č. 85/1990 Zb.“,
vyjadrujúca nesúhlas s vybudovanim komunikácie v m. Č. mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by
spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného pora + žiadosť o preloženie štátnej
cesty l/lB, v osobitnej evidencH peticii pod Čislom 8/2019, podía zákona Č. 85/1990 Zb. O petiČnom práve v
znení neskorších predpisov tak, že zistilo skutoČný stav veci a jeho súlad S právnymi predpismi a verejným
záujmům.

V petícii bob zozbieraných 180 podpisov na 20 petiČných hárkoch. Platných podpisov bob 176,
neplatné 4 podpisy. Na prešetrenie peticie je prislušné Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš

Po preskúmaní peticie spracoval dotknutý útvar a odbor v tejto veci nasledovné stanoviská:

Stanovisko útvaru hlavného architekta mesta:

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta, konštatuje k bodu 1/:

Navrhovaná komunikácia v mestskej Časti mesta Liptovský Mikuláš - v Palúdzke, ktorá by spájala
cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poía Liptovský Mikuláš prepojenim popod
diaľniČný privádzaČ diarnice Dl, jev súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol
schválený uznesenim mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho
závázná Časť bola vyhlásená všeobecne závšzným naňadením mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2O1ONZN dňa
16.12.2010 s úČinnosťou dňom 1.1.2011 vzneni zmien a doplnkov. Nachádza sa podra grafickej Časti
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vo vyhradenom území pozemných komunikáciľ“
5 hlavnou cyklotrasou. Toto územie je vyhradené pre významné koridory pozemných komunikácii, vrátane
križovan[ 5 mými zariadeniami dopravnej infraštruktúry. Na plochách je možné rovnako vytvoriť plochy
statickej dopravy za predpokladu, že nebudú prekážkou rozvoja navrhovanej cestnej siete. Podra všeobecne
závázného nahadenia mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2Q1QNZN dňa 16.12.2010s účinnosťou dňom 1.1.2011
v znení zmien a doplnkov sú verejnoprospešnými stavbami dopravného vybavenia:
stavby cestných komunikácii
Dl - cestné komunikácie v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií a obslužné komunikácie
rozvojových území (vymedzené podrobnejšou dokumentáciou)
stavby cyklistickej dopravy
Dci - cyklistické chodníky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácii
DC2 - cyklistické chodníky v zmysle navrhovaného hešenia a podrobnejšej projekt. dokumentácie
stavby železniČnej a verejnej dopravy

Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.
V zmysle schváleného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš je spracovaný aj návrh dopravného

riešenia „Uzemný plán zóny lokality Čil Zóna Južné mesto - Kamenné pole, Liptovský Mikuláš aj dopravné
riešenie v projektovej dokumentácfl „Areálu SEDUS GROUP, Liptovský Mikuláš.

K požiadavke rešpektovania ustanovenI vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prlpustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibráci[ v životnom prostredí v zneni neskoršlch predpisov, pripadne k potrebe navrhnutia
protihlukových opatreni, je prislušný Regionálny úrad verejného zdravotnictva.

Územný plán je strategickým dokumentom a výmaz už schválených plóch a komunikácií by mohol
byť spojený s možnou náhradou škody.

Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš bol obstarávaný v rokoch 2009—2010 a v súlade s platnými
právnymi predpismi bol zverejnený, verejne prerokovaný a pripomienkovaný.

Verejnosť boba oprávnená podať pripomienky v rámci pripomienkového konania podľa 20 -22
stavebného zákona Č.50/1975 Zb. vznení neskorších predpisov kzadaniu, konceptu a k návrhu územného
plánu mesta Liptovský Mikuláš. V rámci pripomienkového konania ku konceptu Uzemného plánu mesta
Liptovský Mikuláš boba vznesená aj pripomienka ObČianskeho združenia Naša Pabúdzka, Liptovský Mikuláš:
“Z variantu 1 vylúČiť prepojenie Kamenného pora a križovatky ciest Demänovská cesta a Lesnícka /cesta
k ISU/. Táto pripomienka boba vyhodnotená ako neakceptovateíná z dóvodu nutnosti dopravného
prepojenia územia, Čo bob preverené Uzemným generelom dopravy mesta Liptovský Mikuláš.
Vyhodnotením pripomienkového konania ku konceptu sa zaoberal poradný orgán oddelenia územného
pbánovania a hl. architekta a komisia územného plánovania a výstavby ms. zastupiteístva v Liptovskom
Mikuláši.
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Návrh »Územný plán mesta Liptovský Mikuláš bol spracovaný na základe vyhodnotenia dvoch
variant konceptu a v súlade So Zadanlm pre Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bob schválené
uznesenim Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č.109/2009 dňa 29. októbra 2009 a v súlade S
uznesením Mestského zastupiteľswa Liptovský Mikuláš Č.68/2010 Zo dňa 13. mája 2010, ktorým bob
schválené súborné stanovisko a pokyn na spracovanie návrhu „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš.
Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš rešpektuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického
dokumentu „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš « Č. N2010/00107-0061-CEN ze dňa 14.6.2010, ktoré
vypracoval Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy ochrany prirody
a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného
zdravotnictva So sldlom v Liptovskom Mikuláši v súlade so zákonom Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnenl niektorých zákonov v znp.

Mesto prerokovalo nezohíadnené pripomienky podľa 22 odst. 7 zákona Č. 50/1976 Zb. v zneni
neskoršich predpisov s tými, ktorí ich uplatnili a OZ Naša Palůdzka bob oboznámené S vyhodnotenrm
pripomienkového konania k návrhu ůzemného piánu mesta Liptovský Mikuláš. „Územný plán mesta
Liptovský Mikuláš« bol v súlade s platnými právnymi predpismi zverejnený, verejne prerokovaný,
preskúmaný a schválený.

Na základe vyššie uvedeného je potrebné predmetné dopravné napojenie v územnom pláne mesta
Liptovský Mikuláš ponechať s tým. že odporúČame nákladnú dopravu z tohto úseku vylúČiť, t. j. nesmerovať
ju z Kamenného pora na Ul. Demänovskú a do obytnej zóny m. Č. Palúdzka. Táto Časť komunikácie by mala
slúžiť iba pre osobnú dopravu, aby nákladná doprava nenarúšala kvalitu prostredia obytnej zóny.

k bodu 2/
- preložka cesty l/lB južne od diaínice Dl je ako komunikácia Bi MZ 14/50 navrhnutá v platnom územnom
pláne mesta Liptovský Mikuláša a vo vymedzenom úseku je vyvolanou investiciou preložky železniČnej trate

Stanovisko Odboru 2P a D, oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácii a verejných

priestranstiev:

Stanovisko k nesúhlasu s vybudovaním komunikácie v m. Č. mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke,
ktorá by spájela cestnú komuniká clu na Demnovskej ulici s územím Kamenného pofa:

Vyjadrenie nesúhlasu s vybudovanim komunikácie v m. Č. mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke,
která by spájala cestnú komunikáciu na Demánovskej uflci s ůzem[m Kamenného pora, je nie len v rozpore
s Uzemným plánem mesta Liptovský Mikuláš (popisovanom v stanovisku hl. architektky mesta), ale aj
v rozpore se schváleným Uzemným generelom dopravy mesta Liptovský Mikuláš.

Ulohou Uzemného generelu dopravy, ako strategického dokumentu, je na podklade zhodnotenia
územno-technických a dopravných údajov stanoviť predpoklady riešenia dopravných systémov a
optimálneho fungovania jednotlivých dopravných systémov:
• stanoviť koncepciu riešenia jednotlivých dopravných systémov mesta,
• stanoviť zásady a regulativy ich realizácie,
• stanoviť zásady a podmienky vecnej a Časovej koordinácie výstavby v území.

Analýza dopravných vzťahov boba spracovaná na základe výsledkov vykonaných prieskumov v
Liptovskom Mikuláši a dotknutom území, které boli zároveň hlavným podkladom pre plánovanie rozvoja
dopravnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš, která je taktiež spracovaná v genereli dopravy.

Súčastou plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš je taktiež aj predmetná
sporná komunikácia ako komunikácia s výhradom reabizácie do roku 2020. Jej návrh nie je postavený na
základe subjektlvneho posúdenia, ale na základe odborného posúdenia potrebného rozvoja dopravnej
infraštruktúry vzhľadom k plánovanej a už aj doteraz realizovanej investiČnej Činnosti v bokalite Kamenné
pole, ktorú bude dopravne obsluhovať.

Rozvoj lokality Kamenné pole, ktorého podmienky rozvoja sú regulované schváleným územným
plánom mesta, nie je možné reabizovať bez investici[ do cestnej infraštruktúry v tejto bokalite, nakoľko by
v nej došlo ku kolapsu dopravy. Z tohto dóvodu sú navrhnuté 3 samostatné pripojenia Kamenného poľa na
cestnú sieť a sieť miestnych komunikáciĺ, a to už eXistujúcou svetebne riadenou križovatkou na privádzaČi,
východným napojením na cestu blb. triedy (realizácia v súvisbosti s prebožkou železnice) a prepojen[m
s miestnou komunikáciou ul. Demánovská, ako abternativne napojenie Kamenného poľa pre m. Č. Palúdzka.
Bez reabizácie navrhovaných dopravných napojeni je predpokbad vzniku dopravných problémov v bokabite
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Kamenné pole1 ato najmä na súčasnej svetelne riadenej križovatke na privádzači, ktorá je aktuálne na
hrane svojej kapacitnej únosnosti. lnou možnosťou na zamedzenie vzniku budúcich dopravných problémov
je už len zamedzenie ďalšieho rozvoja lokality Kamenné pole.

Projekt prepojenia Kamenného poľa S ul. DemŠnovskou, ktorý navrhol súkromný investor v rámci
svojho projektu nových obchodných priestorov, počíta S prepojením novou obojsmernou komunikáciou pre
motorové vozidlá, s okružnou križovatkou v lokalite Kamenné pole (respektive s jej časťou potrebnou pre
fungovanie dopravného systému) a taktiež s výstavbou cyklochodnika, chodnika pre pešich a verejného
osvetlenia.

Je samozrejmé, že výstavba takejto komunikácie bude mať aj určitý negativny dopad na lokalitu m.
Č. Palúdzka, a to najmä jej najbližšieho okolia v d[žke cca 250 m na ul. Demänovskej, po ktorej bude
prechádzať Časť osobnej motorovej dopravy v smere do Palúdzky. Keďže však doprava na tomto prepojeni
bude dopravným značením obmedzená len pre premávku osobných motorových vozidiel, cyklistov
a chodcov a keďže je nelogické, aby vo vačšej miere bola využívaná mými úČastnikmi cestnej premávky,
ako obyvatermi m. č. Palúdzka, nie je predpoklad zásadného zniženia kvality bývania na ul. Demänovskej
nad bežné pomery v zastavaných sídlach a taktiež nie je predpoklad negativnych dopadov na ostatnú
nadvazujúcu dopravnú sieť v okolí. Negatívny dopad nad bežné pomery neočakávame ani v pripade
zvýšenia hladiny hluku, nakoľko súčasná hladina hluku je spósobovaná najmš nákladnou dopravou
prechádzajúcou po diarničnom privádzaČi v úseku, ktorý je v týchto miestach už mimo obce, a teda je
rýchlosť vozidiel vyššia ako 50 kmih, čo má dopad na hladinu hluku popisovanú v petícfl. Prejazd výlučne
osobných vozidiel, a to s maximálnou rýchlosťou do 50 kmih, nemá zásadný dopad na zvýšenie hladiny
hluku tak, ako je popisované v peticii. Naopak, pozitivnym dopadom bude odľahČenie súčasnej svetelne
riadenej križovatky na diarničnom privádzači a prepojenie Kamenného poľa cyklochodnikom a chodníkom
pre peších 5 m. Č. Palúdzka, ktoré chýba už Od samého začiatku rozvoja tejto lokality, najmä čo sa týka
komunikácie pre peších. Ul. Demänovská v tomto úseku je zároveň jednou z najširšich miestnych
komunikácií v meste Liptovský Mikuláš (Šírka vozovky min. 8,5 m), čim je uspbsobená na rádovo
intenzívnejšie využívanie motorovou dopravou, ako je tornu teraz. Zvýšenie bezpečnosti chodcov je možné
zabezpečiť rekonštrukciou súčasného a výstavbou nového chodníka pre peších, a preto obavy
z bezpečnosti chodcov popisované v peticii pokladáme za riešiteľné.

Vzhľadom k porovnaniu negatívnych a pozitivnych dopadov navrhovanej stavby, vzhľadom
k skutočnosti, že investor je ochotný sa podierať (finančne aj majetkoprávne) na výstavbe komunikácie,
cyklochodnika, chodníka a verejného osvetlenia, a najmä vzhradom k súladu stavby s územným plánom
mesta a s územným generelom dopravy, Odbor ŽP a D, odd. cestnej dopravy, pozemných komunikácii
a verejných priestranstiev neodporúča mestskému zastupiteľstvu predmetnému bodu peticie vyhovieť.

Stanovisko kpožiadavke o zabezpečen/e preložky štátne] cesty 1/18 vpriestore na južnej strana
diafnice Dl v smere na západ — východ až po diaľničný privádzač pri Závažnej Porube:

Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskoršich predpisov nie je cestným správnym orgánom a ani správcom ciest I. triedy, a teda príprava a
realizácia predmetnej požiadavky nie je v kompetencii mesta. Túto kompetenciu má výhradne štát, ktorý je
vlastník ciest I. triedy a správca ciest I. triedy, ktorýmje Slovenská správa ciest (SSC).

Mesto Liptovský Mikuláš aj napriek týmto skutoČnostiam 5 Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
rovnako ako s SSC pravidelne komunikuje a iniciuje rozvojové požiadavky týkajúce sa cesty 1118 na územi
mesta Liptovský Mikuláš. V pripade požiadavky na pripravu a následnú realizáciu preložky cesty 1/18v m. Č.
Palúdzka mesto pisomne komunikovalo listom Č. MsU-ŽPD-2019I05726-OO1ILEN zo dňa 26.07.2019. List
bol adresovaný na SSC, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Urad vlády SR. Do dnešného dňa nebola
mestu doručená žiadna odpoveď. Predmetný list prikladáme ako prilohu Č. 2.

Odbor ŽP a D, odd. cestnej dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev
neodporúča mestskému zastupiteľstvu predmetnému bodu petície vyhoviet‘.
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ooba oprávnená na styk s orgánqm ‘erejnei moci v zmysle 3 ods. 3 Zákona o petičnom práve Č. 85/1990 zb.: J
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1/ Mestské zastuplterstvo Mesta Uptovský Mikuláš ‘ (fl ‘K MIf LI o

Štúrova 1989/41 I

03142 Liptovský Mikuláš j 15 08 2019
2/ primátor Mesta Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41 L ‘3o7Jr
03142 Liptovský Mikuláš ‘‘“

(Žfl)fl k ;rflt

VEC: PET[CIA podra zákona č. 85/1990 Zb.

Týmto si Vám v mene podpisaných petentov dovorujem odovzdať petičných hárkov s ich podpismi, podporujúcimi peticiu v zneni:

„Dolu podpisani petenti. týmto:

II Vyjadrujeme nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti Mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici

s územím Kamenného pol‘a a žiadame prijať opatrenia, najmä zmenu územného plánu Mesta Liptovský Mikuláš, ktoré zamedziajej prípadncj výstavbe.

2/ Žiadame Mestom Liptovský Mikuláš zabezpečíť preložku štátnej cesty 1/18v priestore najužnej strane diaľnice Dl v smcre západ — východ až po dial‘ničný privádzaě

pri Závažnej Porube.“
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Samotnú petíciu pritam odůvodňujem nižšie uvedenými skutočnosiami.

K nawhovanej výstavba stavebných objektov: SO-O I Reštaurácia; SO-02 čerpacia stanka pohonných hmót SO-03 Showroom a obojsmernej. ceslncj

komunikácie z Demänovskej ulice vedúcej na Kamenné pole v k. ú. Palúdzka1 okres Liptovský Mikuláš, ktorú navrhuje zrealizovať stavebník Slovfin s.r.o., So

sídlom Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava — mestská časf Petržalka, Slovenská republika, ičo 47 197 790, zapísaná v Obchodnom registd Okresného súdu

Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 89760/B, uvádzam:

1/ Orgán štátnej správy nu úseku ochrany zdravia v roku 2004 vydal stanovisko deklawjúce prekročenie prípustného hlukového zaťaženia územia

obývaného rodinnými domami na Demänovskej ulici v micstach zamýšľanj výstavby cestuej komunikácic. Za zdroj tohto stavu pritom označil Demänovskú

ulicu úo i privádzač do mesta Liptovský Mikuláš. V súČasnosti, v porovnaní s meraným rokom, je dopravné zaťaženie mesta Liptovský Mikuláš.

Dcmanovskej ulice a pňvádzača do Liptovského Mikuláša ešte vyššie. na základe čoho možno objektívne usudzovať, že predmetné normy sú aktuálne

prekročené ešte výraznejšie. Výstavba vyššie uvedených objektov však predmetný negatívny, zdravic ohrozujúci, stav ešte zhorší, nakoľko počíta s výstavbou

obojsrnernej koniunikácie priamo naproti vybudovaným stavbám rodinných domov na Demänovskej ulici. Kluk. ale i prašnosť z Demänovskej ulice tak cšte

zrastie. pričom súčasne nedójde ani k odkloneniu dopravy a hluh z privádzača do mesta, ktorý bol orgánom štátnej Správy označený aRo jeden zo zdrojov

zdravic ohrozqjúceho hluku.

2/ Demänovská ulica prcdstavuje príjazdovú komunikáciu k stavba Základnej školy Demänovská ulica 408/4A. po ktorej dochádza k pravidelnému

a častému pohybu deti, navštevujúcich toto školské zariadenie. Podobne na Palúčanskej cesta sa nachádza MŠ. Zvýšenie pohybu motorových vozidiel po

Demänovskej ulici v súvislosti s prechodom na Kamenné pole, početne zastavané obchodnými centrami, predstavuje riziko ohrozenia pre deti, navštevujúce

základnú a materskú školu v Palúdzke. Navýšenie zaťaženia cesmcj komunikáci na Demänovskej ulici rovnako skomplikuje situáciu spojenú s vyprevúdzanim

detí do školského a predškolského zariadenia v miestach prad týmto zariadeaim ako aj jdi vyzdvihovauie, prostredníctvom motorových vozidict, ktoré už

i v sůčasnosd pomeme značne obmedzuje pokojný pohyb po tejto komunikácii.

3/ Demänovská ulica rovuako predstavuje pňjazdovú cestu i k SOŠ Polytechnickej, využívariú jej žiakmi a zamestnancami, klon sa po nej dermodenne

pohybujú pri pňchádzaní do školského zaniadenia, ako aj pni jeho opúšt‘aní. Zvýšený pohyb po predmetnej komunikácii preto predstavuje negatívne ohrozenie

i pre žiakov a zameswancov lohlo školského zadadenia soŠ Polytechnická využiva pdestory školy i na prevádzkovanie tuňstickej ubytovne a celoštátnych



športových súťaži, ktorů využivajů početné skupiny hostí, vol‘ne sa pohybujúcich celodenne po ceste Demänovská ulica. I puc nich bude navýšená zaťaženosf

tejto cestnej komunikácie predstavovat‘ riziko a súčasne brániť ich pokojnému využívaniu stavby turistickej ubytovne.

4/ Križovatka ulic Palúčanská a Demänovská ulica predstavuje už v súčasnosti problematický dopravný uzol, vytvárajúci chaos sťažujúci vozidlám

idúcim z Demánovskej ulice výjazd na Wavnú cestu. Zvýšenie zaťaženia Demänovskej ulice vozidlami smerujúcimi na Kamenné pole a späť, tak celú situáciu

ešte zhorší. pokiaľ ce]kovo túto kdžovatku až nezablokuje.

5/ Vozidlá smerujúce po Demänovskej ulici z Kamenného pol‘a a späť rovnako sťažia výjazd vozidiel z ulice Zádvorie, Chrenoviská, Lesnicka, ako aj zo

samotnej Demänovskej ulice. Cestná prevádzka v danej lokalite vplyvom zvýšeného pohybu áut, a hlavne kamiónov idúcich k čerpaccj stanici na Kamenné

pole, by tak bola neúnosná.

6/ Križovatka ulic Zádvorie a Demänovská cesta býva často používaná i vozidlami rýchlej zdravotnej pomoci, smerujúcich najkratšou cestou z privádzača

do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Zvýšenie pohybu motorových vozidiel po Demänovskej ulici po zrealizovaní ccstnej

komunikácie zamýšl‘anej stavebníkem tak negaUvne obmedzi i efektivnu čirmosť vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci.

7/ Zvýšenie premávky na Demänovskej ulici napokon sťaží I výjazd z rodinných domov pre obyvateFov tejto ulice. Kvalita života obywatel‘ov na ce)ej

DemUnovskcj ulici a pňl‘ahlých uliciach by sa výrazne znižila, ato nielen zvýšenim hluku, ale i ohrozovaním chodcov pri prechode zjednej strany ulice na

druhů.. Obyvatelia rodinných domov, medii ktorými sú matky s koČikmi, z týchto domov vychádzajú priamo na cestnú komunikáciu, nakoľko pozdtž

rodinných domov nic je chodník

8/ Napokon i bezprostredná blízkosť prejazdov kamiónov zásobujúcich obchody na Kamennom poli, ako i využívajúcich plánovaná čerpaciu stanicu

pohonných hmót sů spósobilé negatívne vplývat‘ na okolité obytné budovy.

9/ Demänovská ulica súčasnc slúži aj ako jediná prístupová cesta puc chodcov smerujúcich do Akadémie ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika. V dósledku

toho má premávka na Demänovskej ulici nepriaznivý vplyv i na kadetov, zamestnancov akadémie a účastnikov jej kunov smewjúcich z mesta do akadémie.

10/ Demänovská ulica je súčasne aj pristupovou cestou pre pešich a cyklistov z Demänovej do Kauflandu a na Kamenné pole kde sa nachádza komplex

obchodov. Bezpeěnosť obyvatcľov Demanovej a ubytovaných turistov v danej lokalite by tak bola tiež obrozená.



11/ Rovnako je nutné riešiť i presun premávky v Palůdzke a aj v celom meste Liptovský Mikuláš presunom cesty č.18 najužnú stranu pozdÍž diaľnicc,.tak

ako bole dohodnuté v rámci memoranda medzi mestom Lipt. Mikuláš a obč. združením Naša Palúdzka ze dňa 30.4.2007.

rg J., flS úctou, — —

V Liptovskom Mikuláši dňa: .!“ .:30
podpis oprávnenej osoby
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Memorandum
o vzájomnom spoločnom postupe, porozumeni, neobchádzaní a zabezpečeni vzájomnej

spolupráce a vymedzeni vzájomných práv a povinnosti
uzaworeně dňa 24.5.2007 medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len ‚Memorandum)

Obchodně meno: Občianske zdwženie ‚NAŠA PALÚDZKA“
sídlo; Demänovská cesta 67, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ičo: 41324129
Zapísaný: registrácia vykonaná dňa 31.3. 2005

pod Č. spisu WSI1 — 900/90-25784 MVSR
Oprávnenie konať: Ondrej Bobula — predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Kwžliak — člen predstavenstva

a

Obchodné meno: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo mestského úradu: Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, psč: 031 01
IČO: 00315524
Oprávnenie konať: Ing. Ján BIcháč, PhD. — primátor mesta

Či. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tohto Memoranda je deklarovanie vzájornnej spolupráce, akc aj vymedzenie
vzájomných práv a povinnosti medzi účastnikmi tohto Memoranda, to všetko pil kompleXnom
riešení zabezpečenia, realizácie a budúcej zmeny v územnoplánovacej dokumentácii mestskej
Časti Palůdzka na základe ktorej sa bude realizovať preložka štátnej cesty 1118 tak, že táto bude
v územnom pláne zadefinovaná v pdestore na južnej strane diafnice v smere západ — východ až po
diarničný pdvádzač pil Závažnej Powbe.

2. Za účelom naplnenia podmienok tohto Memoranda účastnici konštatujú, že Mesto Liptovský
Mikuláš na zasadnuti Mestského zastupiterswa dňa 12.4.2007 uznesenim schválilo Zadanie pre
vypmcovanie územného generelu dopravy mesta Liptovský Mikuláš a jeho následný prlemet do
Zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. Uzemný generel dopravy bude hešiť
pripomienky ObČianskeho združenla ‚Naša Palúdzka“ v rámci svojho obsahu v sůlade So zákonom
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a vyhlášky MŽP SR Č.
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Či. Ii.
Záväzky účastníkov memoranda

1. Mesto Liptovský Mikuláš sa zavázuje k tornu, že zabezpečí, aby spracovatef Územného generelu
dopravy zapracoval požiadavky ObČianskeho zdwženia Naša Palúdzka a to, aby preložka štátnej
cesty 1118 sa realizovala zjiÉnej strany diarnice Dl ako rlešenie vyhovujúce obidvom zmluvným
stranám. Mesto Liptovský Mikuláš sa taktiež zavázuje, aby spracovatef generelu dopravy nešil
požiadavky obČianskeho zdwženia definované pisornne v liste zo dňa 15.3.2007 adresovaného na
vedůceho odboru územného rozhodovania, stavebného poňadku a životného prostredia v celom
rozsahu.

2. Občianske zdwženie Naša Palúdzkau na základe oboznámenia sa s urbanistickou tůdiou Časti
územia Kamenné pole vypracovanou A3UM21, s.r.o. — architektonický ateliér — Ružomberok, Malé

1)2



/ Tat 21, Ing. arch. Rastislav Gromnica- aoilzovaný archite, Mgr. ad. Madin Gromnica - nemá
námietky na realizáciu výstavby jednotlivých objektov v sútade s predmetnou štúdiou pil dodržani
regulatlvov a územnoplánovacej dokumentácie pra dané územie.

Či. Iii.
Záverečné ustanovenla

1. Obidve zmluvné strany sa vzájomne dohodli na určení koordinátorov, ktorí v rámci racionáinej
komunikácie zabezpečia podklady tak, aby došlo k naplneniu predmetu Memoranda.

2. Obidve zmiuvně strany sa zaväzujú, že nedĎjde k ich vzájomnému poškodeniu, obchádzaniu
a v rámci vzájomnej spolupráce a vymedzeni vzájomných práv a povinností budů postupovať tak,
aby došlo k naplneniu obsahu Memoranda.

3. Memorandum nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami.
4. Každá nnena aiebo doplnok Memoranda sa musí vykonať písomnou formou a musí byť schválená

oprávnenými zástupcami oboch účastnikov formou písomného dodatku k Memorandu.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tohto Memoranda sa stane neplatným, zostáva platnosť

ostatných ustanoveni nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, účastnici sa zavázujú pisomne
dohodnúť na novom riešeni, ktoré zachová kontext a účel neplatného ustanovenia.

6. Toto Memorandum sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. AkékoFvek spory
alebo nezhody pil jej interpretácii budů dešené predovšetkým vzájomnou dohodou účastníkov.
V pripade, že k takejto dohode nedůjde do 90 dní od vzniku sporu, bude ktorýkorvek účastník
oprávnený podať návrh na začatie konania na prislušný súd.

7. Toto Memorandum je vyhotovené v 4 exemplároch. Každý účastník dostane po 2 exempláre.
8. Učastnici Memoranda prehlasujú, že si povinnosti a záväzky plynúce im z tohto Memoranda budú

plniť ňadne a potvrdzujú, že jeho obsahu, ktorý sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vórou,
porozumeli, že ho nepodpísali v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pdpájajú
svoje vlas(nowčné podpisy. Práva a povinnosti z tohto Memoranda prechádzajú i na pripadných
právnych nástupcov tejto dohody.

V Uptovskom Mikuláši, dňa 24.5.2007

ObcLi,gt zdsužere
NAŠA PALÚDZKA
tefnänosJá cesta 67

03101 UptýM4cuI
ičo; 37o I - .1-

Občlanske zdwžnnie „NA A PALUDZKA
-I

Ondrej Bobula — pmdseda predstavenswa . Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Ing. Ľubomír Kružliak — člen predstavensWa iii
/

Mesto Liptovský Mikuláš
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Regionálny úrad verejného zdravotníetva
so sidlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,

031 80 Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši 19.8.2004

1
MUDrSlena Bobulovi
Demlnovská cesta 67

c‘, Liptovský Mikuláš

• (‘i4bny

VEC: Žiadosf p informáciu o Mukovcj situácii

Listom, ktorý bol evidovaný vRegionáinom ůrade verejného zdravotnictva so sidlom v
Liptovskom Mikuláši iďalej len RUVZ/ dňa 5.8. 2004, ste potadali o informáciu o súčasnej
hlukovej situácü v lokalite na ulici Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš, v blizkosú obchodnébo
domu Kaukland a diaľničného privádzača.
Meranie Madin hluku v tto lokalite bob pracovnici RÚVZ Lipt.Mikuláš vykonané dě 26. júna
2004. Dóvodom na vykouanie meraiiia bota objekúvizácia súčasnej hlůkovej záťaže územiL
Mennic bob vykonané vo vonkajších pňestomch, cca 50 m východne od fasády rodinných domov
Č. 73 a Č. 74 na Demänovskcj ceste. Zdrojom hluku v twedenej bokalite bota Mučnosť z dopravy po
prijazdovej ceste na diaľniw a po ceste na Demänovskej ulici. Meranie halo vykonané v dennej
dobe. Počas merania v dobc od 10.25 hoď do 11.50 hod. po pňjazdovej ceste na diaľniw přešlo
479 dopravných prostriedkov, z Čoho bob 339 osobných áut, 122 vačšich nákladných áut,
kamiónov, 15 autobusov, zvyšok boll motocyklisti, traktor a cyklisti. Po DemAnovskej ceste přešlo
13 osobných áut 7 nákladných áut a 4 cyklisti.
Na vyššie uvcdenom mlate hola nameraná celková hodnota Mula, 60,3 dB, ncistota meranja je
2,3 dB. Nameraná hodnota hluku je vyjadrená ako ekvivalentná Madina hluku A /Lf.
Údaje o merani hladin hluku sú uvedené v Protokole o memní hluku z cestnej dopravy vo
vonkajších pňestoroch, ldorý Vám v pňlohe zasieln

V zmysle nariadenia vlády SR Č. 40/2002 Z2. o ochnne zdravia před hlukom a vibráciami je
najvyššie přípustná ekvivaletní hladina hluku Avo vonkajšich priestoroch pře túto kategóriu
územia 60 dB. Akje v obywom územi v okoH diaľníc. letíslc, dest I. a U. tiedy, zbaných
komiinikácií a Mavných železničných ťahov preukázané. že v súčasnosti je nemožné v existujůcej
mestskej zástavbe, v okoh dopravných zůn obstavaných obytnými budovami prijateľné ňešenie,
ktoré by umožnilo dodržanie ustanovených najvyšších přípustných hodnöt možno připustit‘ aj
vyššic hodnoty hladIn hluku při mmdmMnom využití možných opatření na zníženie hluku.

Číslo; 20041004763-0212) 4-MUDrjimková

tFel: 04415523452, 56234SL 5ST153 FAJC 0445523455 EaiL nwemlm ičo: ooóoiItS
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V takejto mestskej zástavbe sa nepovoľuje výstavba šköI a nemocnic. Pň výstavbe mých nových
bytových objektov je treba vykonaf opatrenia na ochranu ich vnútorného pwstredia tak; aby bali
splnené požiadavky na najvyššle pdpustné hodnoty wtjúcich veličin hluku v stavbáck
Ekvivalenmä hladina A hluku primerancj časti prďahlého vonkajšieho pňestom obytného územia
v týchto pňpadoch ncsmic prckročiť6S dB.

V nadvanusti na uvedené skntnčnosb si daná lokalita vyžaduje zvýšená sbrostbvosť

ttvé životné podmienky.
tOflIny úrad

vnrejněho zdtavotnjca
So sidlom‘ ‘ “-wnkem Mflqjjt

‘ni. ď-‘.t
MUDr. ía Chobotoví

regionMny hygienik

Prílnha: I

Tel: 044Ď5234515623451.55?2538 FAX 04415523455 E-mail: run@iiIWS IČO: OO6OUI5
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LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

S

Ing. Ján BIcháČ, PhD., primátor mesia

Slovenská správa ciest

.

Miletičova 19

826 19 Bratislava
S

Váš list Číslo/zo dtm Naše Číslo
MsÚ-ŽPD-201 9/05726.001/LEN

Vybavuje/linka
Ing. Gabriel Lengyei
044/5565380

LIptovský MIkuláš
26.072019

Vet

Žiadost‘ o yr(yravu a realizáciu stavby „Obci, vat m. Palúdzka“ v rneste Liptovský

Mikuláš.

Mesto Liptovský Mikzdáš Vás oko prislušného správczi cesty Č. 1/18 žiada

o začaiic‘ priprczvy ti o následnú reauizáciu stavby preložlcy cesiy Č. 1/18 vjej Časil

obd;va(u nzestskej Ča.vU Pcdůdzka.

Našit žiadosť adóvodrni/emc nasleclovnc:

J. V súvislosti s pripravou szrawgickdho projektu preložky žckznične/ Šrute,

ktorý pripl‘QVU/C spoločnosi‘ REAdING CONSUL T, a.s. re Železnice SR, as.,

so projckČne o sČasii na realizácin pripravuje q/ novd cestné prepojenie, tzv.

južný ohchvtu mes/a v úseku prepojenia ccs/y Č. 11/584 a cesty 111/2337. Tento

južný obch val mesta je pripravovaný 1‘ parametroch cesty 1ĺ18 a/co lej budúea

(rasa mbzza zaStQVcué územie nws(a Liptovský Mikuláš Financovanie Časti

te/to slav/w je súčast‘ou eurofondového projektu pns/otky železniČnej (rafe

(úsek cest tu č. 11/584 po cestu Č. 111/2333) a ostatná Čas!‘ bude projekČne

a siavebne pripravená na ‚‘ealizáciu z mých zdrojov.



Pre komplexně s/imkčnenie tzv. južného ohchvain mesta Je potrebné cšte

projekčne ci stave hne pripravit‘ úsek obchvatu ni. č. Palúdzka, ktorý začina na

súčasneJ irasc cesty č. l/IS za In. č. Benicc a končí v križovatke s cestou Č.

11/584 1‘ ni. Č. Dernbnová, o klorý vás !ýmlo žic:dame.

Precínwi‘nýjužný obchvat mesíci je zároveň súčast‘ou spravovaného Územného

generelu dopravy mesta Liptovský Mikuláš, ktorý hol vpínej micru

„remietnutý do platného Úzcmného plánu snesla Liptovský Mikuláš. V týehto

dokumcntoch je južný obchvat mesta plcbzovcmý v technických paramctroch

ako preložkcz cesty Č. 1/18. Grafickú časť týchto dokwnentov vám zasieknne

v prflohe.

2. Nutnost‘ pripraiy a núvkcbzej recdizácie južného obchvatu mesta Liptovský

Mikuláš prostrednícn‘om preložky cesty č l/IB je jednoznačne preukázaná

vysokou intenzitou dcpravy na súČasnc/ ceste Č. 1/18 vpriet‘ahu mes/osn. k/orá

prechddza prakticky celým súvislc zastczvanýrn územím mesta z východu ‚za

západ. Intenzitu dopravy dokwnumujů výsledky ceioštútnelw sčítania dopravy

v SR z roku 2015, ktoró sú dostupné na stránku SC Dovolíme si však tvrdit:

že tlelo Čísla považujeme za vysoko podhodno!ené, vzhi‘adotn k skutočnosti, že

c/opravný pricskwn sa realizoval v roku 2015 či najmú v obdob! mimo

turisiickcj sezóny, kudy dochádza v našom mestu k s‘adikálnemu zvýšenin

intenzity dopravy ktorá nic je týmto sčítanín, zadokumentovaná. Reálna

intenzita dopravy Plá za následok, že cesta č. 1/18 v mes/e kapacitne

nepostačuje akrudinym dopravným parrehům. Čo lnů už v sůčasnosíi vážnc

následky na hezpečnosť a plynulost‘ cestnej prenuh‘ky. Veľká ďasi‘ motorových

vozidiel využívajúcich cestu 1/18 v snes/c nepotil do tzv. vnútromestskej

dopravy, jechzú sa o dopravu tranzitnú.

Z ivhto dóvodu považujeme výstavbu /užného obchvatu mesta ako preložky

ccs/y Č. 1/18 za Jediná možnost‘ riešenia problémovej dopravy v mast«

Liptovský Mikuláš.
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Na základe vyššic uvedeného Vás žiadame o zabezpečenie pripravy chýhajúce/

časti /užného obchvatu nwsta Liptovský Mikuláš v úseku južne od meslsk‘j časti

Palúdzlw a zároveň o písomné stanovisko k te/to požiadavke.

S úctou

MESTO LIPiUb, h\uLn..

MESTEKY

ing. Ján Bleháč, PhD.
prünátor DICSÍO

I. Grc/ická Časť celošiátneho sJltanicz dopravy v SR v roku 2015 pre ‚neslo Liptovský
MikuláQ

2. GraJická čas:‘ ÚPN ‚wsto Liptovský Mikuh8 v si,uách širších vzťahov.
3. Gw/leká Just‘ UPN ;‚zavia Liptovský Mikuláš V podr hne/šej siluách obchvatu rn. Č.

Palúdzkc,.
4. Gra/?eků časí‘ LIzenméIzo generelu dopravy nia‘w Liptovský Mikuláš v siluácU širlcI;

vzťahov.
5. Ura/leká Jost‘ U:cn,nél,o generelu dopravy nws;a Liptovský Mikuláš v podrobnejšcj

sinzáeii obchvatu ni. Č. Palúdzka.

Nu vedonde:
I . Mhnsíervrvo dopravy ti výwavhy, Vc/bor ceslnej infě‘ašín,ktúry, Nárncsiie slobody Č. 6,

P. O. Box 100, 810 05 Bratislavu.
2. SSC fl/SC Žilh;ci Ul. M. Rázusa 104/A. 010 0! Žilinu
3. Ural vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

jLúrva 1989/II, 031 42 1ipto*ý MikuIM, wL .421 4455652 Dl, tax t121 445621396, e-nuil: j.blchac@mkuIassk


