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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 6. 2021 číslo /2021

K bodu:
Peticia Č. 112021, doručená mestu Liptovský Mikuláš dňa 26.4.2021 a do
plnená dňa 11.5.2021 - PETICJA proti výstavbe bytového domu v Palúdzke
- v križovatke uljc Eduarda Penkalu a ulice Mikuláša Stalmacha a žiadost‘
o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v tejto štvrti v Pa
lúdzke, aby v bezprostrednej blízkosti už postavených rodinných domov
nedošlo k výstavbe nových 6 NP výškových budov

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

mestu Liptovský Mikuláš hola dňa 26.42021 doručená petĺcia a žiadost o zmenu územného plánu
mesta Liptovský Mikuláš, uvedená v tejto petĺcii, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencU petíciĺ
pod čĺslom 1/2021, vecné nedostatky petície boji odstránené a petícia bola doplnená dňa 11.5.2021
- PElClA proti výstavbe bytového domu v Palúdzke - v križovatke ulíc Eduarda Penkalu a ulice
Mikuláša Štalmacha a žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v tejto štvrti
v Palúdzke, aby v bezprostrednej blízkosti už postavených rodinných domov nedošlo k výstavbe
nových 6 NP výškových budov. Petičný výbor: JUDr. A 3 J

- nnf12 ‚irřnn nm řvk s orgánom verejnej moci, MUDr. Ai U..
alng.M M

tovský Mikuláš. Peticia má 9 podpisových hárkov, podpisalo ju 101 ootanov a je urcená mestu
Liptovský Mikuláš, mestskému zastupiteľstvu, Štúrova 1989/41. Vzmysle smernice M5Z Liptovský
Mikuláš č. 13/2 (11 7/INO článku 22 ods. 4 a) na jej vybavenáe je prislušné mestské zastupitelstvo.

JUDr. A J . - osoba určená pre
styk s orgánom verejnej moci, hola pozvaná na pracovně rokovanie v súvislosti s touto petíciou,
ktoré sa malo uskutočniť dňa 25.5.2021 o 13.00 hod. na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
JUDr. A ‚ osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci, nepotvrdila svoju účasť.
Následne ooia telefonicky kontaktovaná a oznámila, že sa pracovného rokovania dňa 25.5.2021
nezúčastní a sůčasne uviedla, že členovia petičného výboru nebudú pritomní ani na rokovanĺ
mestského zastupiteístva dňa 10.6.202 1, na ktorom je plánované prerokovanie tejto petície.



Petícia hola prešetrená podľa zákona č. 85/1990 Zb. O petičnom práve v znení neskorších
predpisov, prešetrením sa zistil skutočný stav ved a súlad s právnymi predpismi a 5 verejným alebo
mým spoločným záujmom. Peticia bola prerokovaná v komisii územného rozvoja a výstavby mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12.5.2021 a boto priiaté uznesenie: komisia odporúča zmenu
maXimálnej výšky zástavby zo 6 nadzemných podlaží na 4 nadzemné oodlažia

ŽiadosV JUDr. Ar ‘ J ::.::ý s, MUDr. A..
‚

I iš, doručená dňa 2.3.2021 o zmenu územného plánu mesta Liptovsky MIKuIaš
v mestskej času Paluazka (podľa grafickej prilohy žiadosti), týkajůcu sa preklasifikovania aktuálneho
zatriedenia územia 6 NP (0,75) na územie S maximálnou výškou zástavby 2 NP a koeficientom
zastavanosti 0,6 bola prerokovaná v komisii ůzemněho rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v
Liptovskom Mikuláši dha 3.3.2021, komisia odporučila žiadost zaradiť k ostatným žiadostiam o aktua
lizáciu územněho plánu a odborne prehodnotit‘ na najbližšom zasadnutí komisie. Žiadosť bota prehod
notená na zasadnuti komisie dňa 1.6.2021 a bob praté uznesenie: Komisia ůzemného rozvoia a výs
tavby mestského zastupiteľstva v Liptovskon, Mikuláši odporúča vvhoviet žiadosti sčasti s tým, že
mesto obstará zmenu ůzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš ti, zmenu maximálnei výšky zástavby
z maximálne 6 nadzemných podlažĺ na maximálne 4 nadzemně podlažia a v ostatných častiach komisia
odporúča nevyhovieť žiadosti.

II. schvaľuje vybavenie petície

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš „petícii proti výstavbe bytového domu v Palúdzke -

v križovatke ulic Eduarda Penkalu a ulice Mikuláša Štalmacha a žiadosti o zmenu územného
plánu mesta Liptovský Mikuláš v tejto štvrti v Palúdzke, aby v bezprostrednej blízkosti už
postavených rodinných domov nedošlo k výstavbe nových 6 NP výškových budov vyhovuje
sčastľ - obstaranim zmeny územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle uzne
senia komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
Zo dňa 12.5.2021 tj. zmenu maximálnej výšky zástavby z maximálne 6 nadzemných podlaží
na maximálne 4 nadzemné podlažia

III. odporúča

Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD., primátorovi mesta,

obstarať zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš na základe peticie, evidovanej pod
č.1/2021, doručenej mestu Liptovský Mikuláš dňa 26.4.2021 a doplnenej dňa 11.5.2021
v zmysle uznesenia komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupitefstva v Líp
tovskom Mikuláši zo dňa 12.5.2021, tj. zmenu maXimálnej výšky zástavby z maximálne 6
nadzemných podlaží na maximábne 4 nadzemně podlažia

Ing. Ján BIcháě, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:



Dóvodová správa

Mestu Liptovský Mikuláš bola dňa 26.4.2021 doručená petícia a žiadost o zmenu územného
plánu mesta Liptovský Mikuláš, uvedená v tejto petícii, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii
petícií pod číslorn 1/2021, vecné nedostatky petície bolí odstránené a petĺcia bola doplnená dňa
11.5.2021 - PETICIA proti výstavbe bytového domu v Palúdzke - v križovatke ulic Eduarda Penkalu
a uUce Mikuláša Štalmacha a žiadosV o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v tejto štvrti
v Palúdzke, aby v bezprostrednej blízkosti už postvenýnh domov nedošlo k výstavbe nových
R NP vÝškových budov. Petičný výbor: JUDr. P a J

- nsnba určená -e styk s rr “nm, verejnej moci. MUDr. D
- a Ing. M i ‘v Petícia

má 9 podpisových hárkov, podpísalo ju 101 občanova je určená mestu Liptovský Mikuláš, mestskěmu
zastupiterstvu, Štúrova 1989/41, V zmysle smernice M5Z Liptovský Mikuláš č.13/2017/lNO článku 22
ods. 4 a) na jei vvbav“° ia príslušné mestské zastuoitetstvo.

JUDr. A s - osoba určená pre styk
5 orgánoni verejnej moci, Dola pozvaná na pracovně rokovanie v súvislosti s touto petíciou, ktoré sa
malo uskutočniť dňa 25.5.2021 o 13.00 hod. na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. JUDr. Ai i

osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci, nepotvrdila svoju účasť. Následne bola
telefonicky kontaktovaná a oznámila, že sa pracovného rokovania dňa 25.5.2021 nezúčastní a čienovia
petičného výboru nebudú pritomni ani na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 10.6.2021. na ktorom
je plánované prerokovanie tejto peticie.

Peticia bola prešetrená podľa zákona Č. 85/1990 Zb. O petičnom práve v zneni neskorších
predpisov, prešetrením sa zistil skutoČný stav veci a jeho súlad 5 právnymi predpismi a S verejným alebo
mým spoločným záujmom.

Mesto Liptovský Mikuláš je podia 16 odst. 2 stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. vzneni
neskorších predpisov orgánom územného plánovania a v súlade 5 18 odst. 4 tohto zákona je
obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš. V súlade So zákonom o
obecnom zriadeni Č. 369/1 990 Zb v znení neskoršich predpisov a štatútom mesta Liptovský Mikuláš
mestské zastupitelstvo rozhoduie o základných otázkach života mesta, naimá je mu vvhradené:

schval‘ovať územný plán mesta alebo jeho častj a koncepcie rozvoia jednotlivých oblastí života
mesta“. Podía zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. ak oredmetom petície je
Činnost‘ orgánov územnej samosprávy, peticiu vybavuje príslušný orgán územnei samosprávy.

Predmetně územie sa nachádza podfa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý
bol schválený uznesením mestského zastupitelstva č.1 15/2010 dňa 16.12.2010 5 vyhlásenim jeho
záväznej časti všeobecne závazným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN zo dňa
16.12.2010 s úČinnost‘ou dňom 11. 2011 v znení zmien a doplnkov, v urbanistickom bloku „ obytné
územie s prevahou bytových domov“. Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku ie 6 nadzemných
podlaží a index zastavanei plochy ie maximálne 75 %..

Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické vjac
podlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného prostredia
s vysokým podielom zelene a plĎch pre špon a rekreáciu. Minimálny podiel plochy zelene z plochy
pozemku ie stanovený na 20 %. Najmä: bytové domy, zariadenia obČianskej vybavenosti siúžiace pre
obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, kultúry, špodu a
rekreácie, plochy upravenej ze!ene,..

Pripustné je funkčně využitie vhodne dop[ňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami
zvyšujúcimi jeho poiyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najm:
zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie
/administratíva, kultúra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia prechodného ubytovania a verejného
stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti /‚ zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby
nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie, plochy a objekty
statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,...

Nepripustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo
vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: rodinné domy,
zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady s vysokými
nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho významu, zaniadenia pre šport a rekreáciu
regionálneho významu, zaniadenia nadradených systémov dopravnej a technickej mnfraštruktúry, ČSPH,
zaniadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/, špecifické zaniadenia
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dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatĺvnych
dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, .1 zariadenia nadradených
systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/,...

Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potrebné plochy statickei dopravy pre prevádzku
zariadeni, vvnlývaiúce z ustanovenĺ STN 736110. na vlastných pozemkoch.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

Schválenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš je v kompetencii mests
kého zastupitelstva Liptovský Mikuláš. Územný plán mesta Liptovský Mikuláš bol obstarávaný v rokoch
2009 - 2010 a v súlade s platnými právnymi predpismi bol zverejnený, verejne prerokovaný a pripo
mienkovaný. Verejnosť bola oprávnená podat‘ pripomienky v rámci pripomienkového konania podľa

20 -22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. vznení neskoršich predpisov kzadaniu, konceptu a
k návrhu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš.

Peticia boIs prerokovaná v komisii územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v LiD
tovskom Mikuláši dňa 12.5.2021 a bob priiaté ‘jznesenie: komisia odporúča zmenu maXimálnej výšky
zástavby zo 6 nadzemnÝch odlaží na 4 nadzemně podlažia.

Žiadosť JUDr. P ‘ I ‚ MUDr. A
fl

‚
alng.M tM

doručená dňa 2.3,2021 o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
v mestskej časti Palúdzka (podIa grafickej pribohy žiadosti), týkajúcu sa preklasifikovania aktuálneho
zatriedenia územia 6 NP (0,75) na územie s maXimálnou výškou zástavby 2 NP a koeficientom
zastavanosti 0,6 bola prerokovaná v komisU územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v
Liptovskom Mikuláši dňa 3.3.2021, komisia odporučila žiadosť zaradiť k ostatným žiadostiam O aktua
lizáciu územného plánu a odborne prehodnotiť na najbližšom zasadnutĺ komisie. Žiadosť bola prehod
notená na zasadnutf komisie dňa 1.6.2021 a bob prijatě uznesenie: Komisia územného rozvoia
a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča vvhoviet‘ žiadosti sčasti s tým, že
mesto obstará zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ti. zmenu maximálnei výšky zástavby
z maximálne 6 nadzemných podlažĺ na maximálne 4 nadzemně podlažia a v ostatných častiach komisia
odporúča nevyhovieť žiadosti.

V súvisiosti so skutočnosťou, uvádzanou v petĺcü, že napriek tornu, že poslanci schválili uznesenie
MUDr. l‘v U. a, ktoré ukladalo príslušným orgánom mesta zaoberať sa situáciou s výstavbou
tejto bytovky a predchádzať tak konfliktným situáciám, mal primátor mesta danú časť uznesenia
vyškrtnúť a orgány mesta sa tak situáciou dodnes nezaoberali, uvádzame, že toto tvrdenie sa nezakladá
na pravde.

Na rokovanf mestského zastupitel‘stva dňa 01.04.2019 v rámci bodu programu žiadosť o zmenu
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, vyplývajúcu z peticie orati výstavbe apartrrtánového domu
na Zádvorí, poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. W. al [ uviedol, že ho oslovili občania
ulice E. Penknlu, kde sa má taktiež stavať viacpodlažný dom v území s rodinnými domarni. MUDr.
M l I predbožil pozmeňujúci návrh, aby bol v schvaľovacej časti návrhu na uznesenie
zmenený bod 4 nasledovne: „odporúča primátorovi mesta, útvaru hlavného architekta mesta a komisfl
Uzemného rozvoja a výstavby v mestskej časti Palúdzka na ulici E. Penkalu prehodnotiť eXistujúci plán
a prĺslušné regulativy vzhľadom na plánovanů výstavbu bytových domov. V danej bokalite už existuje
výstavba rodinných domov a prípadná výstavba rozsiahlych bytových kompiexov móže viesť
k opátovrm I nanátiu a konfliktným situáciám, ktorým je potrebné predchádzať.“ Pozmeňujúci návrh
MUDr. M a L bol schválený (16 za).

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k bodu: žiadosť o zmenu územného plánu mesta
Liptovský Mikuláš, uvedenú v peticfl — PETICIA podľa zákona č. 85/1 990 Zb. — vyjadrenie nesúhlasu
s výstavbou „Apartmánového domu“ — nebytovej budovy, slúžiaci na prechodné ubytovanie na pozemku
p.č. KN C 563, 564, 565, 566, 567, spevnené plochy na pozemku p.č. KN C 564, 565 kú. Palúdzka
a žiadosť, aby mesto Liptovský Mikuláš zmenou VZN mesta Liptovský Mikuláš zabránilo výstavbe tchto
»Apartmánového domu“ a podobným stavbám na Ul. Zádvorie a k nej priľahlým uliciam v nič. Palúdzka,
bod IV, bol predložený v zneni: odporúča

Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD., primátorovi mesta,
Alternativa Č. 1
obstarať zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle obdržanej petície č. 6/2018,
doručenej mestu Liptovský Mikuláš dňa 10.10.2018 a žiadosti obyvatelov m.č. Palúdzka a Občianskeho
združenia Naša Palúdzka o úpravu výšky zástavby lokality Palúdzka UPN Liptovský Mikuláš zo dňa
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9.12.2018 $ grafickou prílohou vymedzenia lokalít Č. 1 ač. 2 v kú. Palúdzka a zrneny tejto žiadosti
v zmysle listu za dňa 31.1.2019, doručeného mestu Liptovský Mikuláš dňa 15.2.2019
Alternatíva Č. 2
neobstarať zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vzmysle obdržanej peticie Č. 6/2018,
doručenej mestu Liptovský Mikuláš dňa 10.10.2018 a žiadosti obyvateľo m.Č. Palúdzka a ObČianskeho
združenia Naša Palúdzka o úpravu výšky zástavby lokality Palúdzka UPN Liptovský Mikuláš za dňa
9.12.2018 s grafickou prilohou vymedzenia lokalĺt Č. 1 ač. 2 v kú. Palúdzka a zmeny tejto žiadosti
v zmysle listu zo dňa 31.1.2019, doručeného mestu Liptovský Mikuláš dňa 15.2.2019

Napriek skutočnosti, že pozrneňujůci návrh poslanca MUDr. M a L bol schválený,
poslanci mestského zastupiteľstva o bode IV. odporúČa, ktorého sa pozmeňujúci návrh týkal, hlasovali
len o Alternative Č. 1 původného návrhu uznesenia (v nadväznosti na výsledok hlasovania o bode III.
schvaľuje, keď bala počtom hlasov 25 schválená Alternatíva č. 1 a nie o zmenenom texte bodu IV,
v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu ooslanca MUDr. M L . Z toho důvodu se
pozmeňujúci návrh poslanca MUDr. M a L nestal súčasťou prijatěho uznesenia mestského
zastupiteľstva a primátor mesta ho tak ani z predmetného uznesenia vyškrtnúť nemohol a mesto konalo
v zmysle schváleného uznesenia.
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/ Mesto Liptovský Mikuláš

Mestské zastupitekt‘io

\/ Liptovskom MikuLáši, 20.04.2021 Štúrova 1989ĺ41

Vec: Odovzdanie petície určenej Mestskému zastupiteťstvu

Týmto doručujeme Peticiu občanov proti výstavbe bytového domU v Pa[údzke

- v ktižovatke ulic Eduarda Penkalu a ulice Mikul.áša Štamacha, ktorá je určená

Mestském u zastupitelstvu v Liptovskom MikuLáši.

Žiadame (v zmysLe petície) o zmenu územného pLánu mesta L.Mikuláš, v tejto štvr

ti v Palúdzke, aby v bezprostrednej blízkosti už postavených rodinných domov ne

došlo k výstavbe nových 6NP výškových bytových domov, z dövodu porušenia ústav-

něho zákona -základných ľudských práv a s[obód.

Všetky náežitosti žiadosti sú podrobne uvedené v texte petície.



Zároveň dávame na vedomie, že dňa 02.03.2021 boLa na MsÚ L.Miku[áš, Ůtvar hLav-
něho architekta, podaná žiadost o zmenu územného pLánu mesta L.MíkuLáš, ktorá
tvorí príLohu tejto žiadosti.

Žiadame preto posLancov o prejednanie aj tejto súviacej žiadosti o zmeu ÚP.

Petícia je spísaná v troch častiach (podľa adries trvaLého bydLiska občanov pred
rnetnej priľahLej častO:

Petícia - čast.1, vpočte 3 hárky, podpisaných 31 občanov

Petícia - čast‘ 2, v počte 3 hárky, podpísaných 36 občanov

Petícia časť 3, v počte 3 hárky, podpísaných 34 občanov

Celkovo túto petíciu podpísaLo 101 občanov- obyvateľov najbližších častí tejto kn
žovatky.

Pos[ancov Mestského zastupiteUstva zároveň ubezpečujeme, že ju podpísa(i všetci

občania dotknutej štvrte, ktorí boLí v tomto čase na svojej domovej adrese.

Petíciu žiadame prerokovat‘ v mestskom zastupiteUstve v čo najkratšom čase.

Spozdravom Z,.

‘ ‚
MUDr.Á D

!1ř

wz6‘č JUDr. Á ‘ kontag osoi

J

ING.M M
‚

ji

Proha: 9 petičných hárkov +sprievodný Ust k petkU

Žiadost o zmenu územ.pLánu ‚podaná dňa 02.03.2021

Na vedomie: Havný kontroLár mesta- Mgr. Martin ÁLušic



PETÍCIA J2;‘j/ f VEtkčn

I>rot výstavbo bvtov6ho domu v križovatke ul. E. Icaka1ovcj a uL Mtkuidša Štaiuiacha

v danoni vozsahu vzhľacjgm na okolitú zástavbu.

Puictaja uťE-há orgánem mesta Lu:oL,k .\1ku1á — r:rrá:jrut mueta a ntestskuto ZOSL;nl:l

\Iestu Liptovsk- \lku1d
Stúrua I3HtL4L
031 42 Liptovský Miktttá

Mv doiupodpísaní ohčania, dDtknu plánovanou výstavbou b tověho d-omu v kvižo‘-atk ul. E.

a ul. MikulMa Štalniacha no 1)ozemku DkSL.č C KN p:t . Ĺ KN par č a C

KN p crč 2 v k.ü. Falúdzka

Ut] nia anit I úio výsi a v lj i,

kmoiá p!ánt: negatívrc ehron žnotn odnuenkv v iiaich i zkopadlaán-oh do ori-. O. tO? .

veLkobmou. polohou, bhzkosťou. uenelum obytných domov. htizkosLou objektu ruetuni LItHII l. v-ť

p-zvodnÝrh doalcv. Plánovaná výstavba Sa nachádzar v bezpostsodtiej blízkosti r,bvt i‘oh iII:et rostl naso-b

rrduiných domov. spáliti a dvorov. Odntotanie výstavbu v plánovanej výke a hlizkos i k nalm rotluuI‘ Iii do:tiom.

Kj v\Jadrenlmi ie J)ÝilOZCflO teXlr;\ á pmílcha. která tyc?! itt -ti?telttEJhl piÍlJiItl peLci

L č Meur. a pr iezt-isLri Adreso tr;aláho uohyto

L

O

5. L7

I/j
6

7. tj
Ěi,

11.

12.

11

15. L‘7ÍO\
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Peticiaje spísaná za účelom vyjadrenia svojho nesúhlasu s plánovanými zámermi ku konkrétneoiu
prípadu, ktorý je popísan. Nemdžeme sa stotožniť so zvtáštnvm konanim mesta aha plánovacieho
subjektu, ktorý rozhoduje bez nás na území. na ktorom bývame v rozpore s mnohými normami.
Logickým dásledkom zahustenia póvodnej zástavby je aj zvýšená požiadavka na existujúcu dopravná
infraštruktúru. Tá sa logicky s pnbudnutým počtorn obyvateUov zahustí. UŽ teraz je situácia niekedy
napátá a ujeto ešte po príchode nových obvvateťov či návštevníkov podia plánovancj úvahy. Žiar
úradnícky pohľad na vec predstavuje len strohé plnenie všeobecných zásad či už územného plánu.
normatívov na parkovné miesta. ale akosi Sa zabúda na človeka. Je to človek čo tam hýva. pracuje.
relaxuje a ktorému sa životný priestor neustále zmenšuje s jasnými negativnvmi socinlogickrni
uásedkami. izoiovanosťou a kde sa zmenšuje plocha zelene. na ktorej pvcporcie k pcviienÝm
plochám, budovám. sa akosi nik nepozerá. Človek sa stal štatistickýn č(stom a platcum popiatkov a
(laní, nič viac.

Palúdzka je synonymom kľudnej. zelenej mestskej časti s bližšími medzisusedskýtni vzLahmi.
A to sá jej hodnoty, prednosti. ktové sú hodnotoné. hoci aj so svojimi nedostatkami. kde nové
investičné zámory zaniýšUaného druhu a zásahu jej globátne ákodia. Chceme zachovuť jej povodtté
hodnoty. prednosti spolubývaoia a to je ten hlas občanov. čo je často prehlušený hagvami investorův.
ktorý tu rezonuje a ktorý tu interpretujeme .A toje názor asi váčšinv Nic sme len čístami v daniach
za nehuutenost‘. Preto vznikla táto petícia. Plánovaná vtai‘ba bytového domu má ardu
podlažnost‘ než existuj úce domy. čL bezprostrednc susedtace radové nízkopodlažné bvw;‘é domy.
nehovoriac o ploche. ktorú zaherie vzhUadom na vefkosť priestoru. Poloha nového domu narúša
hygienické pravidlá z hľadiska tienenia. či vzájomnej vzdialenosti. Na stavbu by sa malo prih[iadať
menej sebecky a premýšíať aj o vplyve na prostredie — na prírodu. klímu. nás samot nch i našich
pot oni kov

Napriek tomu. že poslanci schválili uznesenie MUD r\I i L ktové uh‘ladato
práušným orgánom mesta zaoberať sa situáciou s výstavbou tejto bytovky a predchúozať tak
konftiktným situáciám, primátor daná časť uznesenia vvški‘tol a orgány mesta sa tak sutuáciou
dodnes nezaoberali. VzhFadom na odmietanie akejkoi‘vek koniunikácie vedeiiia nietui nic ten s
postancami sa celý proces výstavby deje bez vedomia verejnosti.

Podia nás, Uudí. obyvatei‘ov tejto štvrte rodinných domov a radovej 1-podlažnej výstavby, by
sme navrhovaL. aby nová výstavba- bytovka- hola postavená v štýle 2+1. tj. 2-podtažn bytový dům
(ako napr. radovka) s maxinátne jednÝm ustupujúcim podkrovím. Táto zástavba In iii Li mať od ul
Penkatovej minimalizované otvory a mala by byť odsadená vo veUkejzdiaienosti oul hranice dvoi‘ov
pozemkov radovkovej oranžovej (už eXistujúcej) výstavby . a taktiež od ul Penkaiovej Nová zástavba
by mata byť postavená rovnobežne s už stojacou radovkovou zástavbou oranžovej futi‘hy

Ako ob3‘vatelia rozuniiemc- potrebe výstavby nových prwstorov na bývanie. Srno atc
presvedčení. že každá výstavba musí byť nošená s ohfadoni na už existujúce stavby. Špeciálne. ak sa
jedná o výstavbu dvoch rozdielnych typov stavieb: rodinné domy — výškové byto\é domy. Výstavba
výškových budov musí byť v prinieranej vzdialenostt. pnimeranom štýle. pnimeranej výške k
existujúcim rodinným domom,

7yr:
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Ooba na zastupovanie v styku s ocganom vereJne; moci:
Mensa priezvisko:
Altean tľvaiah pobytu:

___________ ______

PLTÍ LU

________

Petičný hárok č.2

Proti vstavbe bytového domu X-SE VEN v danom rozsahu vzhľadom na okolitú zástavbu

Mesto Liptovský Mikuláš
ŠLúrova 1989/41
03142 Liptovský Mikuláš
v zastúpeiií:
SpcloĚný obecný úrad úzeinného rozhodovania a stavebného poriadku
Štútova 198914t

Q$J42__Liiitj?kÝ Mikuláš

Mv doiupoduLsaní občanta dotknuti plá ovanou výsu-vbou bytového dimu X— SEVE N na P ti ‚ku kkLru.. KN—L
2099‘ 2099! 20 9v kú. Paládzka

Odrnietarne túto výstavbu.
ktorá plátiue t:egatívno ohrozit životné pocLmienkv v ítomoch ‘tajmä svojou pIanoattuu veĽkost: u. poluhuu
blizkostou, t enEnim obytných domov, h!izkort ott objektu rušením intimity obvvateUov 1:r.d:y: doiruu. z lni
dopravnÝm ntchorn, zvýšenou zataženos:‘ou, koncentrovanosíou vozdiel spósobujiic u-h hluk. žkodlivýii,
evhaátnti. rtšenint svetlom, 2-L hodinovou provádzkou na plochách v bazprostredoej blízkost obytných 1:lEL lis

spáhií, zaberajúc d‘alšiu vzácnti zeleň pr sučasnom znižovaní rekreačných. či špoctovch pluch. iltrisk tito

obvvateFov. Údniietanio snahy o neustále z horšovanie nášho životného prostredia, ktocé nid dopad 1:0 zdca

výetkých ohyzteľov.

Ku v\jodrenitt je priložená rcztová ptiioha. kzorá tvori necdehteUnú prílohu peticie.

Mens

16. J.
j

17.

-- (
18.

19

00 -.

P‘ L

21.

9.)

‘

J



23,
C

-

-Ý

25. L
26.

‚/

27

28. .14
fl ‘7$

30.

O.oha tla 2asupovatue v styku s orgňnom verent‘i loLci:

Menr. a pi‘iezvvsko:
Adresa trvaiEh] p)bytu:

_______ __________ _______________

Fttičn_hároh č.3

Proti v‘stavbe bytového domu XSEVEN v danom tozsahu zhradom na okolitú zásta‘ht,

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989141
031 42 Liptovský Mikuláš
v zastup e ní
SpoLočný obecný úrad úzenvnéhu rozhodovania a stavebného pot iadku
Štúrova 1989141
fll.42 Lip.tonkýMikialá

uohtiocw:sam občarda dotknutí plfl o“anLu \Ý:a‘bou bvtcvěhu domu X—SlaVEN tla oa‘ta:n‘l ai-oo. KN-U
20 .0 209 9 v kú. Paúdzka

Odmietame tuto výstavbu.
ktord ptánu e negatívne ohrozu‘ životná pocl.rnienkv t‘ našcru bvt.ovoni dome a susediicii dc-mo-h nctJ tuä s 03cL
plánovanou vfkosťott. polohou. bli2kosl‘ou. tieneníni ohvtn-ch domov. hti-zkot‘ou hjktur td:‘ titlu Hlt junty
obvvateio“ po“odiiých domov, svýe,týr.i dopravným ruchom. zv(eniu zaťažellosl L ii, hu:cceitt ui. oj r stou
spósobujúc ‚ch hluk, íkodhv-mi exha tázmi . rušettini svct tom. 21 hodinovou prcvaclzkci ria pt-ji ii.cI -

v bezprostreti hízkctt cbvtnýrh m:c.tností. spálui. znberaúc ďalšiu “zácnu zctr lÁl sú0asij-j:tc Z
rekreačnýt-h. či športovch pIč-ch. ihrisk pre všetkch o-vva:ofov. Odoue:anta sna,hi O Lousa:e zh: f\c:-iit:,rjj
-žtvottteho pti:strecha. ktoré má dopad ‚ta zuravw vetkých obvvate[ov

Mo v)]adi‘OtĽlt pniožoria ÍOXIOVO p:‘tiOiI. kicrá tv‘.-c tiecde,:euuu p‘ii: hu po

Merto a priezvisko Adresa trvaldho pobytu

3Ĺ k‘ h
.

-
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d 4.
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36.
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PETÍCIA É2?VY ‘2 Petičn‘ hárok
éislo

Proti výstavbu bytového domu v križovatkc W. E. Pcnkalovcj t ul. \Iikuláša Štalmachav danom rozsahu vzhľadoni na okolzrú zástavbu.
Peticia je určená orgánum tilesto Liptovský Mikuláš primátorovi mesta a rnestskéoio 2astoptt i

Mesto Liptovský Mikuláš
Stútova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Mv doupodpísaní ohcania. dotknuti pláiin‘.anou \stovhou bureho dumo v kj-ižrnatke ul. E.Penka[ovej a ul. Mikuláša Štalmacha na po2etnku parc.č C KN parc.č. 2099/: KN parc. č. 2099. CKN parc. . 2í v kú. Palúdzka.

Odinietarrie túto výstavbu.ktorá plánwe negatívne ehrcziť zvotne podmienkv v na;1ch nizkopodlažnch tloriiccli a W 11a Lna svojou pánova fl(L2veUkostou polohou. hUzkostciu. tienenín obt ných domov. bhzkosCcu ekta rk En:n ln izouy oh vat eto‘pvodnQůh domov. Plánovaná ‘. ýstavba sa má uachádzai v bezprosr redie hiizkost oh L č( b fl1iEt nosur ditiných ([omov, spální a dvorov. Odniut ame vcs avbu v plánovatej výáke a thrkon k runa čt:: d:u cit
Ku vvjadn-n:u je priložená textová príloha. ktorá Ivon meod tehteinu prilohu petí( IC

.č. Mono a priezvisko,, Adresa tr.aléhopubcto
Lfl

1.

‚ti

3 .

4.

G

B.

10.

11.

13.

.

14. LLI

S



Peticta je spisaná za účeiom vvjactrenia svojho nesúhlasu $ ptánovanými zánermi ku ktmkrétnc-iuu
pripadu, ktorÝ je popísaný. Nem5žeme sa stotožniť so zvláštnym konaním mesta oko plánovacteho
subjektu. ktorý rozhoduje bez nás na území. na ktorom bývame v rozpore s mnohými normami.
Logickým dóstedkom zahustenia pávodnej zástavby je aj zvýšená požiadavka na eztstujúcu dopravné
infvaštvuktdru. Tá se logicky s pnbudnut-m počtom obvvatelov zahusti. Už ter:t:t t‘ s rio iuekcd
napätá a nieto ešte po prichccte nových obyvateľov či návšrevnikov uoda p1áno-anej úvahy. Zial
úradnícky pchrad na vec predstavuje len strohé plnenie všecbecných zásad či už územného plánu.
norznatívov na parkovné miesta. ale akosi se zabúda na čioveka. Je to človek čo tam býva, pracuje.
ielauje a ktorému se žwotný priestor neustále zmenšuje s jasnými negativnvmi socictogickvmi
následkami, izolovanosCou a kde sa zmenšuje plocha zelene. na krorej prop000ie k pr-vnsnnt
plochám, budovám. sa akosi nik nepozerá. Človek se stal štatisttckým číslom a platccrn pop[arltov a
daní. fltč vtac.

Palúdzka je svnonymom kluclnej. zetenej mescskej čast: s bližšími medzisusedskými ‘z:ahmi.
A to sú jej hodnoty. prednosti. krmě sú nodnorene. hoci aj so svojlml uedostatkami. kde nové
investičné zámery zamýšVaného druhu a zásahu jsi globálne škodia. Chceme zachovat jej pčvodné
hodnoty, prednosti spolubývanía a to je Len hlas občanov. čo je často prehlušený hagiami ínvestorov.
kturý tu rezonuje a ktorÝ tu interpretujeme. A to je nnzor asi ttčšinv. Nic sme len číslam v daniach
za nehnutenosť. Preto vzntkia t áto peticia Plánovana vv:avba bytového domu. má vyš.Oiu
podlažnost než eXistujúce domy. či bezproszredne suseciiace radové nízknpodiažné bytové domy.
ziehovoriac o ploche, která zabene zhladcm na velRosť Uii@s(tcLL Poioha nového domu niiiúa
hygienické pravidá z hradiska tienenia. či vzájomnej vzdialenostt Na stavbu by sa malo prih[i4dať
mcnej sebeckv a preniýšla1 aj o vptvvc na prostredie .- na prirodu. klímu. nás samot núch i naicl i

potornkov.

Napriek tornu. že posianc; schválili oznesenie lUDr. Nl
-- L které okiadalo

pritušným orgánom mesta zaohei ať se situáciou s výstavbou tejto bytovky a predchádzať tak
konfitktnm situáciám, primátor ctanú časť uznescnia vvékrtol C orgány iuera se tak sttuácicu
dodnes nezaoberati. \‘zhladom na oc{mletane akej kolvek konjunikácie vcdenia mesta nic lun s
poslancaini sa cetý proces výstavby tleje bez vedomia verejnosti.

PodIa nás, ludi. obyvateFov tejto štvete rodinných domov a radovej l-podbtžnej výstavby, by
sn;e navrhovali. aby nová výstavba- by:ovka - bola postavená v štýlc 2— I. tj. 2-omU ažnÝ bytový dam
(aiw napr. radovka) s maximálne jedným ust upujucinl podkrovím. Táto z; tavba Ii iii aIn OP« i)C[ ul
Penkalovei mlnLmalizované otvor‘ a mala by byť odsadená vo vetkej vzcl:alecosti h itIUcC d\orov
pozernkov radovkovej oranžovej (už cXistujčicej) výstavby a tnkriež od ul. Penkalcvcj Nová zástavba
by mala byť postavená rovnobežne s už stojacou radovkoou zástavbou ol‘anžovej farbv.

Ako ob\‘\-atetia rozumieme potrebe vÝstavby nových prisstoi‘ov na bývanie. Sms ale
presvedčenl. že každá výstavba musí byť rtešená s ohtadom na už exstu3úcc stavi;y. SpeIáInr. ak se
jedná o výstavbu dvoch rozdielnvch :vpov stavieb: rodinné domy — výškové bytcvé domy. \ýstavbit
výškových budov musí byť v primeranri vzdiatenosti. prtnera riem štýie. pmmeranoj výške k
existujúcim rodinným domorn.

‘
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o soba na zaslu p-aianta v styku s orgánoni veren; ni\ienr a vr
Adresa t va1ha pabvtu

PETÍCIA
‚‘új‘ hiok č.2

Proti v(stavbe bytového domu XSEVEN v dannzn rozahu vzhIadom na okulittt zásra‘liu
Mesto Liptovský MikL1á
Stúrova 19S9141
031 42 Lipto ský Miku1á
V iastúpe ni:
Spo1očn obecný úrad ú,ennho rothodovania a tavehného poi iadkuStůtova 1989/4t
042LiptovskýMiksitä

Mv dohmcd:;isaiii ůblanja dotknuĹL ptai.o-ancu vsavban b31oéha rknut X- SLVLN lin u-a-i:;:w jarc,ü IĹ\-C209‘ 2999] 2 9v kú. Paktdzka
Odrnietarne túto výstavbu,ktorá ptánu;s z:atívri obrazu ž:vat rn p n:etskv v d nnch rain‘a -ijon lÁnu ahtt 1%Ibuzka rci t :nnunohtnithdoaoi b r,h. I oL -kr iurri tLi \\ ítt I. J Z ‘ iLIIdupravnri: ru:horn, zvýšenou zaťaženo—:ou. kor:car iFruv a osina vczid:el p5scbuiúi h hbt::ai onaxhaatnir. ru-1a‘in svetlorn, 21 hoc[tnr,u.u prevádzkou ria placháah v hnzprorcdn hi1Zk..ti nL.tavah :-O5ti.s1.áini. zaIeraJú[ ďalšiu tzácuu zdaň p rt súc‘astloal znlžovaní rekreačn-ch. či SpOI-tO\vI1 I:Ĺ h. rh k p-re .ct kchobvvatefov. Udnt:etarne snahy o neustála zhorovania rtáho votného prostredra. kt nt-é ind dopad na Ld:n.v;etkých cb-atoIov.

Ku v jadreniu je priožená textová priioha. ktorá tVOt iúdE1 10Y11 U pr:iobir pEtÍCie.

ti priezvisko Atiresa trvatéhů pobniu

ľ16.

Lir
18.

19.

MIL
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Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verojnej moci:
Meno a prtezisko:
Adresa trvalého pobytu:

______ _________________

PETICIA

________

Petičn hárok ČJ

Proti výstavbe bytového domu X-SE VEN v danom rozsahu vzhradorn na okolitú zástavbu

Mesta Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
V ‘eastúpeni:
Spoločný obecný úrad územného roihodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41
nalM.Lipt o.vskýMikuláš

)‚jyrininoctpisaní obČatú2 ‘-‘nuti plánovanou výstavbou byiovt‘no domu X-SE VEN iih I o-u‘. KN-U
2O 2099‘ ‚ 2O9 v kú. Patúdzka

Odmietame táto výstavbu,
ktorá plánuje regatívne ohrozir‘ životné podmienky v našom bvtovom dome a su2eduých dornoch najrná svujou
p1ánovanou votkosťou, polohou. btízkosi-an. tienením obytných domov. blizkosťou objektu ruenim timimii
obyvaterov pdvadných domov, zvýšeným dopravným ruchoni. zvýenou za[aženoslou. koitcentro anosou ozidiel
s6sobujúcich hluk, škodlivými exhalátmi. rwením svetlom, 24 hodinovou prevádzko-u ta plochát
v bezprostredtej blízkosti obytných miestnosti. spální, zaherajúc dalšiu vzácnu zeleň pn súčasmtow zni-žovamim
rekreačných. Či športových pWch, ihrisk pre všetkých obyvaterov. Odmietarne snahy o neustále zhnr?o-ani uáho
životného prostre(ha, ktoré má dopad na zdravie všetkých obvvaterov.

Kj v5adreniti je prUožená textová prilcha. ktorá tvor! nrodeliteľnú pritohu pe:ict:.

Mono a priezvisko Adresa trvalého pobvru
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PETÍCIA Č?Í/ ‘7 Pvtičn hárok
čiIo...4

hut výstavbo bytového domu v križovatkc ul. E. lonkaiovoj ti uL Mikuiáa @tutinacha
v danorn rozsahu vzhladorn na okolitá zástavbu.

Potíciaje urEná orgátom mesta Liptovský Miku1á — pnniátorcvt mEsta a ntasbkč.i. as..i:uL1v

Mesto Liptovský Mikuh
Stúroa 1.95911
031 42 Lptovsk Mikuláš

M‘ doiupodpísaní občania. do kouti p1áncanoo výstoboit bytové ho dout‘ v h ii tin ake ul. E.
Penkatovt aul. MikuJáa Štalmacha na uoziuk. parcč C XX arc.č. 2C:9‘ L K\ i:a!:. Č. 2L‘IL‘ 1
XX ])avc. c. 2099! kú. Pa1údzk

Odn]ie tanw I úto výstavbu,
která ptánn:e negatívne ohrozit životné podniienkv v natch rizkopodlažni h doaoch a to uaj ma svu;ou p:an O n ti
vcFkosCou. i:otohou, biízkosťou tienniru ohvtnr h domov. blizkosťou objektu ružeudci inc imitv 01: El (A
juvotýd J.ornov. Plánovaná výstavba Sa má nachádzat V bozoto: cod:o: bLzkost: ‚ l. : nČoh t: o.o to L
rcdtnnýcii domov. spální a dvorot. Odm!anie vČstavhti v plánovanej výško a bij zko k iii! :: rojnin\-jn :i.::, -

Kj vjadn-::hi je pruožn-a tEXtov-Ápriicha. ktoiá (Atu iicddeEzodtu puÍoh-Lt pEt:L,

1č. Xlo:io a .nezvuko Adiosa trvoléhr pobytu

1. L‘
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:3.
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15. JJ

j/ĺ

ti‘ -.
‚ J,

‘J



Peticia je snisaná za účelům vvadiena svojho nesúhtasu s plánovanými zámetini ku kcnkrétnemu
pripadu, ktový je popísaný. NemEžeme sa stotožniť so zvláštnvrn konanim mesta oko plánovacLcho
subjektu. ktorý rozhoduje bez nás na území, na ktorom bvame v rozpore s mnohými normami.
Logickým dósedkom zahustenia pčvodnej zástavby je aj zvýšená požiadavka na eXistujúcu dopravné
infraštruktúcu. Tá sa logicky s prthudnutým počtom obvatelov zahustí. Už tev,z je sit.ubio niekedy
napátá a nicce ešte po pcíchode nových obyvaterov či návštevníkov podVa plánovanej úvahy. ŽiaF
úyadnícky pohrad na vec predstavuje len strohé plnenie všeobecných zásad či už územného plánu.
normatívov zta parkovné miesta. ale akosi sa zabúda na človeka. Je to čiovek čo tam býva. nracu;r.
ielauje a ktocému sa životný p‘iestcv neustále zmeosuie S jasnvm negat!vuynia cickcuchvm[
násedkami, izolovanosiou a kde sa zmenšuje plocha zelene. na ktoi‘ej properuť k pevneiiÝm
plochám, budovám. sa akesi nik nepozerá. čtovek sa stal štatistickýrn číslom a platcorc poplatkov a
daní, nič viac.

Patúdzka je synonymom kľudnej. zelenej mestsket časti s bl[žšitni medztsuscdshýnoi zťahnii.
A to sújej hodnoty. precincsti. ktové sú hodnotené. how aj se svojimi nedostatkami. kde icvé
investičně zámery zamýálanéhc rjľuhu a zásahu jej gtobálne škodia. Chceme zuchovať jej pčvodné
hodnoty. prednosti spotubvarua a to je ten hlas občanov. čo ie často prehlušen( bagvami rn-estorc.v.
ktorý tu rezonuje a ktor tu interpretujeme ‚A to je názor asi váčěn . Nic sme on číslam t‘ claniacli
za nehnutenosť. Preto vznikla táto petícia. Plánovaná \Ýta\‘ba b‘tového domu niň oviTa \‘\‘šiu
podlažnosť než existujúce domy, či bezprostrednc• susediacc radové nízkopodlažně bytové domy,
nehovoriac o ploche. ktové zabei-ie vzhVadoni. na veľkosC pviestoro. Poloha nového domu naiúa
hygienické pravtdlá z hl‘ad:ska I ienen:a. či vzájomnei vzdiaenosti. Na stavbu 1w sa malo rub ltadaí
mcnej sebeckv a prernÝšlať aj o vplyve na prostedie

— na pih-odu. kHmu. nás soinctných i
potomkev.

Napriek tomu. že poslanci schválili uzoesenie \ II D1. M... L ‚ ktové uklaclnlo
pritušným orgánom mesta zaoherať sa situáciou s výstavbou tejto bytovky a prcdchádzať tak
konfltktným situáciám. pr1n‘.átor danú čast uznesencavvškrtol a oceány mesta sa tak situiíciou
dodnes nezaobetati. \zhladom na odmietaniv alccj kol vek kom uoikácie vedenu mesta nic len s
poslancami sacc lÝ proces v‘s:avby tleje bez ‘cdumta vei-eJnosti.

PodIa nás, rudí. teJto štvrte vcdinných domov a vadovej 1-podlažnej výstavby, b
soe navvhovatt. aby nová výstavba- hytovl‘;a- bola postavena v tiíe 2 L tj. 2-pocl[ažn hytz.aý dom
(ako napy. i-adovka) s maxirnátne jed nm ustupujúcirn podkrovím. Táto zástavba H ab o‘i :u od ul
Penkalovej minimalizované otvory a mala by byť odsactená vo vel hej vzdialenosti od hranice dvoi-ov
pozemkov radovkovej oranžovej (už oxist ujúce ) vystavbv ‚ a taktiež od ul. Penlalovoj .No‘á zástavba
by mala byť postavená rotnobežne 5 už stojacou radovkooci zástavbou oranžo\-eJ farby.

Áko ob3-vateiia rozumieme potrebe výstavb nových prestorov na bva ne. Sine ale
pi-esvedčeni. že každá výstavba musí byť i-Iesená s chadoiu na už existujúcc stavby. ecálae. ak se
jedná e \ýsta\h u dvoch rozdieln ch tvpov szavieb: rodinné dony — Ýškové hvtcvé dctnv.
výškových budov musi byť v prirneianej vzdalenosti. primu-anům štýle. prirneranej výške k
eXistujúcim rodinným domem.

Pe ‚

M%Ů ‘‘
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Oc-a na 235(upovans v styk:,. crgánon ;ro;:: i:úot:

Ven a priezisko:
Atesa trv,iÉ‘hl pobytu:

_______ __________ _____

PLTtĹJA

_____

PetičnK bárek č.2

Proti výstavbe bytového domu XSEVEN v danorn t-cz-saku vzW‘adotn na okolitú zástavbu

Mesto Liptovský Miktfláš
Štúrova 1989141
031 42 Liptovský Miku‘áš
v zastúpeiii:
Spotočný obecný úrad úzeniného roě.hodovania a stavebného pot-iadku
Stúrova 199i41

My dnhttnoclj)jsa ni nbčanía dotknu; í pk. ovanou v . avbott bvtověhů dutnu X— SE‘CEN :izt- I:,..: ‘t1‘LÁ h‘. L
2099 209! !091 kú, Palúdzka

Odmi t-t ame t úto v-st a vb ti

klot-á plánue regatívne ohrozit životné podmienky v dÚmoClI tla)má S‘OjOlt planú\aiiuu ‘.koOO.

blizkost‘ou tt-t-roním ob3tných domov, blízkosťou objektu rušením intimity obyvateUot- Dol l!k: h do:lcv 1‘.

dopravr.ýiit ruchom, zvýšenou zaía2enosiou, koacentruvanosťou voztdte[ spósobujús h klk. d1iv‘itti
ehatátnii t uštním svettom. 24 hodinovou pt‘evádzkou na pkchách v hezprot redts hl ítkst : cb t-n Cf: .:o tO

spáiui. ral:eza‘uc J‘alšiu vzňcntt zeleň pr súčasnom 2Zt:žOVan rekroačn‘-cl:. Čt šprrtrvách ti{i I:, ut-t-sk prs su kÝvh
o}.vvae1ov. Udm.ietame snahy o neustále zhoršovart-ie llášllO 2t-votného prostred:w ktoiá n:á cÝ:. :0:: 1:0. zd:‘,
vietkách ohvateľov.

Ku vvirt-ti‘enttt je prkožet:á textova tjnu,ha. krůt-á tvor‘ nouda_:teUulu prilobtt peticEe

Mono o. pruezvisko Adresa tn-aléhu pobytu
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JOsoba na zas[u vere)flei zli(;i:
Mezina priensKo:
A:*eza tnaiéh pjbytu:

______

PLTI CLA Pt‘rién hárok č.3

Proti výstavbo bytového domu X-SEVEN v danoni to,sahu vzhradom na ohnUtá zásta‘-hu

Mesto Liptovský Mikuláš
Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
V zastúp€‘ni:
SpoIočn obecný úrad územného uozhodcnania a sta‘ ebnéhrj poriadku
Štúrova 199/41
VáL4 Wigt.cwský.Miku1Áš

My clo!unrdp jjni cbčania (ktkíitiii pUntatwu v:,Ľ‘Cu hytovehn drDiziti X—SEVEN Lid ur,iuKt utt‘o.C kXt2099‘. ?OJ 209E v kú. Faiúdzka

Oclmictame táto výstavbu.
ktoró. plánue negatívae ohrozit‘ životné pocbuienkv v naozii hvtovom dome a susedziých ďruc‘c C zut máplán6vatzou vol k;stou. polohou. b[i2kost‘ou, ttneiiat úbyt tzýc‘h rtoniov. blí‘zkostoti objekt
otyi‘aze[ov pěvadziC-ch domov. zvÝei‘I(-n; dopravizm i‘‘hoiu. zi‘enoti 1at aženú tou. ko_ cezus‘oia i -stou ;ztcLiS[O5!jOttJStoi(h lztuk. kodliyr exhiátoir. rer_íru svaL kru. 2-l hodtnovcu prei‘ad1ko.,i tta U há. L
v beeprostretCtej hluzkost obytných miestiiostí. spáliti, zaherajúc dalžtu vzacau zeleň ui-i súčastinru
rekreačných ňi portových plrjch, ihrísk pro vetkých obi‘vateFov. Odmietanw soah o rionstáe zii:..rui
život něho p1 tre(Ua, ktoré má dopad na zdravic vlatk -h ohvvate[ov.

Kj v-ii(lrsu:t‘ 0 prtwžeoá tetruava pti:oha. hnutá tv«t‘i :jcle::terzú pnlohu pctí‘lt-.

Mono a priezvisko ;\cso u‘valého pobytu PotiLs

32
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34.
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MUDr. A

JUDr. k J

ING.M M

Mesto Liptovský Mikuláš
Útvar hlavného architekta
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši, 1.3.2021

Vec: Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Týmto žiadame o zmenu územného plánu mesta v mestskej časti
Palúdzka. Zmena sa týka preklasifikovania aktuálneho zar! Ú mia
6NP (0,75) na územie s maximálnou výškou zástavby 2NP a koeficientorn
zastavanosti 0.6. Predmetné územie sa nachádza na priloženej mape.
Žiadosť zdövodňujeme tým, že v tesnej blízkosti už postavených rodinných
domov sa plánuje umožnená výstavba vysokopodlažných bytových domov.
Táto výstavba v prípade reaíizácie bude vysoko prečnievat nad priľahlou
zástavbou rodinných domov. Takto döjde k narušeniu celkového rázu
oblasti a výraznému zásahu do kvality bývania priláhlých rodinných domov.
Preto požadujeme zmenu územného plánu tak, aby sa vytvorila prirodzená
zóna, kde je možné postaviť nižšie panelové domy ‚ a až vo väčšej
vzdialenosti nech ostane zachovaná možnosť výstavby vyšších bytových
domov.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť o súhlase veľkej váčšiny majitelov
pozemkov v tejto oblasti s takouto zmenou.

RAJ)
LIIJ‘O\sKý MtKr[4Š

—2 -03- 2021



Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme

/

S pozdravom MUDr. Ť DE
J ‚7—

JUDr A a kontaktná osoba)

1

ING.M

Príloha 1: orientačná mapka
Na vecJomie: Komisia územného rozvoja a výstavby
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